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Paraísos Fiscais 1
O Ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, será investigado 
pelo Ministério Público por 
possuir conta em paraísos 
fiscais com um valor de R$ 
51 milhões.

Paraísos Fiscais 2
Desde o início do governo 
Bolsonaro, Paulo Guedes 
ganhou quase R$ 15 milhões 
com a variação do dólar em 
sua empresa offshore, revelou 
a Pandora Papers.

Sem explicação
O Ministério da Saúde não 
está emitindo certificado de 
vacinação no ConecteSUS 
para quem recebeu doses 
de vacinas contra Covid de 
marcas diferentes. 

Mudanças no Pix
O Banco Central limitou os 
valores que podem ser trans-
feridos via Pix a mil reais 
durante a noite. O Pix vinha 
sendo usado para roubos e 
sequestros.

fotos: divulgação

Notas e recados

Três quartos de século já 
se passaram, mas a huma-
nidade não esquece do mais 
importante julgamento dos 
últimos séculos, o Tribunal 
de Nuremberg, realizado no 
pós-guerra na Alemanha, 
que colocou no banco dos 
réus 24 indiciados, dos quais 
um não foi a julgamento por 
motivo de saúde e outro por 
ter cometido suicídio antes do 
seu início. 

O resultado foi o seguinte: 
3 foram absolvidos; 12 conde-
nados à morte; 3 condenados 
à prisão perpétua; e 4 conde-
nados a cumprir entre 10 e 20 
anos de prisão. As execuções 
ocorreram em 16 de outubro 
de 1946.

Foram levados a julgamen-
to os nazistas que cometeram 

crimes contra milhões de 
judeus, de soviéticos e de 
tantos outros povos de todo 
o mundo. Os campos de con-
centração, nada antes visto na 
história, eram considerados 
verdadeiras indústrias da 
morte sob o comando dos 
Estados nazistas. A cultura 
da dominação, das armas, do 
terror, da discriminação e da 
morte dominou grande parte 
do mundo durante a década 
de 1930 e primeira metade da 
década de 1940.

Sobre este período escre-
veu a filósofa Hannah Arendt: 
"Vivemos tempos sombrios, 
onde as piores pessoas per-
deram o medo e as melhores 
perderam a esperança".

Este julgamento é consi-
derado um marco no direito 

internacional e no estabele-
cimento de uma Corte Inter-
nacional permanente. Desde 
1946 existe, no âmbito da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), a Corte Internacional 
de Justiça (também conhecida 
como Corte de Haia ou Tri-
bunal de Haia), que tem por 
função julgar Estados. Em 
2002, criou-se a Corte Penal 
Internacional (ou Tribunal 
Penal Internacional), que, 
como os julgamentos de Nu-
remberg, tem como objetivo 
julgar indivíduos por crimes 
de guerra, crimes contra a 
humanidade, genocídio e os 
crimes de agressão.

Importante manter viva a 
memória e a determinação 
para enfrentar tais crimes 
pavorosos. 

Antes de encerrar vai um 
alerta. Nos últimos anos, 
movimentos neonazistas vol-
taram a ganhar força em 
diversas partes do mundo e 
no Brasil também. Por aqui, 
particularmente, foram de-
nunciados os crimes contra a 
humanidade cometidos con-
tra as populações indígenas e 
a política de “enfrentamento” 
adotada na pandemia da Co-
vid-19. Coincidentemente, 
atingimos nestes dias mais de 
600 mil mortos em números 
oficiais. As estatísticas falam 
por si mesmas.

Quem não conhece a histó-
ria está condenado a cometer 
os mesmos erros do passado. 
Não podemos permitir que 
esta cultura da morte volte a 
prevalecer.

75 ANOS DO 
JULGAMENTO 

DOS NAZISTAS. 
SEMELHANÇAS 

COM OS DIAS 
DE HOJE.

Comente este artigo. Envie um e-mail para juridico@smabc.org.br | Departamento Jurídico

Siamfesp e Siniem fecham acordo com a 
FEM/CUT de reposição da inflação

Depois que a catego-
ria aprovou entrega do 
aviso de greve aos gru-
pos que não fecharam 
acordo com a FEM/CUT 
(Federação Estadual dos 
Metalúrgicos da CUT) 
nas negociações de Cam-
panha Salarial, alguns 
sindicatos patronais re-
cuaram e apresentaram 
nova proposta. É o caso 
do Siamfesp (Sindicato 
da Indústria de Artefatos 
de Metais Não Ferrosos 
no Estado de São Paulo) 
e do Siniem (Sindicato 
Nacional da Indústria de 
Estamparia de Metais). 

As duas bancadas che-
garam à reposição da in-
flação, conforme o INPC 
de 10,42%, com aplicação 
nos salários retroativa a 
1º de setembro, e renova-

ção das cláusulas sociais 
vigentes por um ano. 

O Siamfesp aceitou a 
inclusão da cláusula que 
dá preferência à contra-
tação de trabalhadores 
vacinados contra a Co-
vid-19, a partir de 1º de 
janeiro de 2022, e a cláu-
sula de nacionalização 
de componentes com 
negociação permanente. 
Já o Siniem não aceitou 
a cláusula da vacinação 
nem a de nacionalização. 

Impasse no G10
Conforme aprovado 

em assembleia geral da 
categoria, os Sindicatos 
patronais que compõem 
o G10, que não fecham 
acordo com a Federação 
há cinco anos, recebe-
ram aviso de greve na 

semana passada. A partir 
daí algumas empresas já 
começaram a procurar o 
Sindicato para negociar 
e as demais estão sendo 
notificadas. Assembleias 
estão sendo programadas 
para essas fábricas.

“Mais uma vez o gru-
po patronal do G10 de-
monstra o descaso com 
os trabalhadores e nem se 
quer apresenta proposta. 
Isso não é bom nem para 
os trabalhadores e nem 
para as empresas. Essa 
situação não pode conti-
nuar assim, temos que 
mudar isso. Os Me-
talúrgicos do ABC, 
assim como todos 
sindicatos filiados à 
FEM, não deixarão 
os trabalhadores na 
mão e mais uma vez já 

estão buscando acordos 
por empresa, garantindo 
os direitos dos traba-
lhadores e respaldan-
do-os diante da política 
de retirada de direitos do 
governo federal”, destacou 
o secretário-geral 
da FEM/CUT, 
Ângelo Má-
x i m o  d e 
Oliveira Pi-
nho, o Max. 

C a m p a n h a  S a l a r i a l
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O foco este ano é a saúde 
mental da mulher, a 

importância dos cuidados 
pessoais e o combate à 

violência e ao assédio

adonis guerra

METALÚRGICAS 
INICIAM CAMPANHA 

“OUTUBRO ROSA 
SOLIDÁRIO” PARA 

ARRECADAR 
PRODUTOS 

DE HIGIENE A 
MULHERES EM 

SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE 

Neste ano, no tradi-
cional mês de cons-
cientização sobre 

a prevenção ao câncer de 
mama, a Comissão das Me-
talúrgicas do ABC, pensando 
na saúde da mulher, realiza 
campanha para ajudar aque-
las que estão em situação de 
vulnerabilidade social. 

Ao longo de outubro, se-
rão arrecadados produtos de 
higiene como absorventes, 
sabonetes, sabonete íntimo, 
desodorante, shampoo, con-
dicionador, escova e pasta de 
dentes e lenços umedecidos 
para doar às Casas Abrigos e 
mulheres em dificuldades fi-
nanceiras na região do ABC. 

“Chamamos toda a cate-
goria a participar dessa cam-
panha de solidariedade que 
é de extrema importância. 
Infelizmente muitas com-
panheiras estão em situação 
de rua neste momento por-
que ficaram desempregadas. 
Temos que ter esse olhar 
solidário. Ontem uma com-
panheira que estava na nossa 
base, hoje pode não ter onde 
morar, não podemos deixar 
que elas sejam invisíveis. O 
trabalho de um sindicato 
cidadão vai muito além da 
fábrica”, destacou a coorde-
nadora da Comissão, Maria 
do Amparo Ramos. 

“As mulheres em situação 
de rua vivem condições de-
gradantes com relação à sua 
higiene íntima e pessoal. Elas 
já não têm banheiro próprio 
e não ter um absorvente 
ou um desodorante é algo 
terrível que pode impactar 
negativamente na saúde”, 
completou.

COMO DOAR 
Para doar produtos de hi-

giene ou cabelo, procure a 
representação sindical ou leve 
sua doação até a recepção do 
Sindicato ou das regionais. 
Mais informações: 4128-4203.

DOAÇÃO DE FIOS DE CABELO 
A Campanha de doação de 

fios de cabelos para entidades 
que cuidam de mulheres e 
crianças com câncer continua. 

AUMENTO DO DESEMPREGO 
Segundo levantamento do Dieese, a taxa de deso-

cupação das mulheres subiu de 13,9% em 2019, para 
16,8 em 2020. Em 2019 eram 41,2 milhões de mulheres 
ocupadas, em 2020, passou para 35,5 milhões. 

EXAMES PREVENTIVOS
No período mais intenso da pandemia, muitas mu-

lheres deixaram de fazer exames preventivos. Apenas 
no SUS (Sistema Único de Saúde), a quantidade de 
procedimentos com finalidade diagnóstica caiu 20% 
em 2020.

“Neste ano queremos lembrar a saúde da mulher 
como um todo. Sabemos que muitas deixaram de 
fazer exames preventivos durante a pandemia e isso 
pode ser muito prejudicial. É preciso alertar para a 
importância do cuidado com o corpo, mas também 
com a saúde mental que se agravou muito nesse perí-
odo. As mulheres precisam estar atentas aos gatilhos 
de ansiedade, depressão e procurar ajuda médica”, 
lembrou a coordenadora da Comissão. 

ASSÉDIO
Durante este mês, a Comissão das Metalúrgicas 

também promoverá conversas nas fábricas sobre 
assédio sexual. O objetivo é conscientizar homens e 
mulheres sobre a necessidade de eliminar essa cultura 
machista do ambiente de trabalho e de qualquer outro.

“TEMOS QUE TER ESSE OLHAR 
SOLIDÁRIO. ONTEM UMA 
COMPANHEIRA QUE ESTAVA NA 
NOSSA BASE, HOJE PODE NÃO TER 
ONDE MORAR. NÃO PODEMOS DEIXAR 
QUE ELAS SEJAM INVISÍVEIS”
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• Com a mudança nos mode-
los dos carros da Fórmula 
1, os pilotos terão que se 
readaptar. Para Lando Nor-
ris, da McLaren, o carro do 
ano que vem será menos 
divertido.

• Jorge, do Palmeiras, poderá 
iniciar o jogo de hoje no 
time titular. O atleta se recu-
perava de uma cirurgia no 
joelho, mas já pode fazer 
seu primeiro jogo como 
titular.

• O Santos completou um 
mês sem fazer gols. O time 
praiano não conseguiu ba-
lançar as redes nos últimos 
4 jogos e conta com um 
aproveitamento de 36% nas 
partidas.

• Com a instabilidade no São 
Paulo, a direção começa 
a discutir a demissão do 
técnico Hernán Crespo, 
que vai para o próximo 
jogo pressionado por uma 
vitória.
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Tribuna Esportiva

BRASILEIRÃO
Hoje – 21h30

América Mineiro x Palmeiras
Belo Horizonte
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Inscrições 
abertas, até 

o próximo 
dia 8, para 
o curso de 

Informática 
Pacote Office 

Requisitos: 
idade mínima: 14 anos. 
Ser sócio do Sindicato, 
dependentes de sócio 
ou estar desempregado 

Inscrições 
somente pelo blog: 

smabc.org.br/escola

Aula 
inaugural:

28/10

Mais info
rmações, 

pelo Wha
tsApp: 

99877-9604
Terça à s

exta

das 9h às
 13h

Período d
o curso: 

4/11 a 15/
12

SÓCIO DA VTCLOG NÃO EXPLICA 
ALTOS SAQUES FEITOS POR MOTOBOY

Ontem a CPI da Co-
vid recebeu Raimundo 
Nonato Brasil, sócio da 
VTCLog, empresa con-
tratada pelo Ministério 
da Saúde para armaze-
nar e distribuir as vaci-
nas contra a Covid-19. 
A VTCLog presta ser-
viços para o Ministério 
da Saúde desde 2018, 
na época quem geria 
a pasta era o deputado 
Ricardo Barros (PP-PR), 
também investigado 
pela Comissão. 

Raimundo Nonato 
chegou à CPI com um 
habeas corpus concedi-
do pelo STF (Supremo 
Tribunal Federal), que 
lhe garantia o direito 
ao silêncio. Quando 
questionado sobre os 
pagamentos realizados 
com dinheiro vivo pelo 
motoboy da empresa, 
Renato não explicou o 
motivo. No total, foram 
realizados saques no 
valor de R$ 4,7 milhões, 
sendo que o maior foi 

de R$ 430 mil de uma 
única vez.

Contratos 
sem licitação

Durante o depoi-
mento foram apresen-
tados pelos senadores 
oito contratos que a 
VTCLog tinha com o 
Ministério da Saúde, 
feitos sem o processo de 
licitação. Esses contratos 
renderam um total de 
R$ 335,3 milhões para 
a empresa entre 2016 e 

2018, quando o ministro 
da Saúde era Ricardo 
Barros, atualmente líder 
do governo Bolsonaro 
na Câmara.

De acordo com o se-
nador Humberto Costa 
(PT-PE), uma outra em-
presa havia ganhado a 
licitação para a prestação 
destes serviços, entre-
tanto, foi desclassificada 
para que a VTCLog as-
sumisse os contratos. O 
sócio da VTCLog ainda 
admitiu que possui um 
contrato com o Ministé-
rio da Saúde no valor de 
R$ 97 milhões por ano e 
que houve um aditivo de 
80 milhões por conta da 
pandemia.

No fim da tarde, a 
diretora-executiva da 
VTCLog, Andreia Lima, 
também falou e afirmou 
que Roberto Dias era o 
contato da empresa na 
pasta e que por isso há 
registros de telefonemas 
entre os dois.

Bolsonaro 
no relatório

O relator da CPI, se-
nador Renan Calheiros 
(MDB-AL), afirmou que 
Bolsonaro será indicia-
do no relatório pela con-
dução do enfrentamento 
a pandemia. Além do 
presidente, ministros e 
integrantes do gabinete 
paralelo também irão 
responder por crime de 
responsabilidade, contra 
a vida e crime contra a 
humanidade.

Depoimento de hoje
Os parlamentares re-

cebem hoje os médicos 
George Joppert, An-
dressa Joppert e Walter 
Correa de Souza Neto. 
Os três fazem parte do 
grupo que denunciou as 
irregularidades que ope-
radora de saúde Prevent 
Senior cometeu durante 
a pandemia.

Com informações da 
Rede Brasil Atual 

CPI DA COVID


