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Rassini anuncia 
investimento 
na planta de 

São Bernardo, 
fruto da 

negociação com 
os Metalúrgicos 

do ABC. 

VALEU 
A LUTA! 
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Dependência estrangeira
O Brasil é capaz de produzir 
medicamentos, mas 90% dos 
insumos farmacêuticos neces-
sários para a produção são 
importados. 

Operação pente-fino
Trabalhadores doentes têm o 
auxílio doença cortado pelo 
INSS. Mais de 50 mil pessoas 
foram chamadas para uma 
nova perícia, e 59% perderam 
o auxílio.

Aumento da cesta
Segundo o Dieese, o salá-
rio mínimo dos brasileiros 
não consegue comprar meia 
cesta básica. O valor neces-
sário para um trabalhador 
sustentar a família é de R$ 
5.657,66.

Fome na fila
O Bolsa família tem 2,4 mi-
lhões de pessoas na fila de 
espera do programa, 36% 
estão no Nordeste. O Consór-
cio Nordeste cobra uma ação 
de Bolsonaro.

fotos: divulgação

Notas e recados

Depois de 20 meses de 
trabalho da Assembleia Nacio-
nal Constituinte, na histórica 
sessão solene do Congresso 
Nacional em 5 de outubro 
de 1988, foi promulgada a 7ª 
Constituição da República 
Federativa do Brasil que com-
pletou 33 anos nesta semana. 

A Constituição foi elabo-
rada numa conjuntura de 
grande mobilização popular 
antecedida pela “Campanha 

das Diretas Já” (1983-1984). 
A frustração pela derrota das 
“Diretas” não desmobilizou 
os setores organizados da so-
ciedade para que a nova Cons-
tituição refletisse os anseios 
do povo brasileiro depois de 
tantos anos de ditadura. 

A valorização da democra-
cia e do Estado de Direito foi 
incorporada tanto na arquite-
tura política da Constituição 
como na garantia dos direitos 

sociais. Por exemplo: a eleva-
ção da seguridade social para 
o patamar universal foi uma 
conquista fundamental que 
ajudou a combater os efeitos 
da desigualdade social. Como 
parte integrante da seguri-
dade social, foi criado o SUS 
(Sistema Único de Saúde). A 
educação pública e universal 
foi outra conquista importan-
te. O Estado brasileiro reco-
nhecia os direitos dos povos 

indígenas com a demarcação 
de suas terras. 

Todas as conquistas e avan-
ços da Constituição são tribu-
tários da grande pressão po-
pular durante a Constituinte. 
Ou seja, todo esse legado de 
mobilização por um país mais 
democrático e mais justo está 
sob risco de destruição emi-
nente com o autoritarismo e as 
reformas neoliberais do atual 
governo.

33 ANOS DA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ: 
UMA CONQUISTA DO POVO BRASILEIRO 
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PREVENT SENIOR OBRIGAVA USO 
DO KIT-COVID E REPREENDIA MÉDICOS

Na manhã de ontem os 
parlamentares abriram a pe-
núltima reunião para ouvir o 
depoimento do médico que 
trabalhou na Prevent Senior, 
Walter Correa de Souza Neto, 
e de Tadeu Frederico Andrade, 
paciente da mesma operadora 
de saúde.

Walter Correa afirmou que 
o regime hierárquico dentro 
da Prevent Senior era muito 
rígido, e que os médicos não 
tinham autonomia para recei-
tar outras medicações que não 
fossem do kit-covid.

“O ambiente era hostil com 
a cultura da obediência. Eu 
recusei prescrever o kit e fui 
repreendido. Eu tinha rejeição 
ao modelo e isso desencadeou 
na minha demissão. Teve uma 
época que a Prevent proibiu 
usar máscara. Havia um surto 
de Covid lá dentro, amigos en-
tubados. Eu peguei uma másca-
ra N95 para usar no plantão, a 
coordenadora mandou eu tirar 
porque ‘assustaria os pacientes’”, 
declarou o médico.

Testemunha viva de 
uma política criminosa

O paciente Tadeu Frederico 
Andrade relatou como foram 

os 120 dias em que passou 
internado. Nesse período a 
operadora tentou convencer 
seus familiares a autorizarem 
o desligamento dos aparelhos 
dele, além de tentar enviá-lo 
aos cuidados paliativos, mo-
dalidade médica para pessoas 
com problemas de saúde sem 
possibilidade de cura. Aos 
senadores, Tadeu declarou 
ser uma “testemunha viva de 
uma política criminosa da 
corporação”.

Tadeu contou ainda que 
após o primeiro atendimen-
to feito com um médico da 
Prevent Senior, ele recebeu o 
kit-covid em casa, e que pou-
cos dias depois teve que ser 

internado, devido à ineficácia 
dos medicamentos.

Agência Nacional 
de Saúde Suplementar

Na última quarta-feira, 6, 
os senadores ouviram o de-
poimento de Paulo Roberto 
Rebello Filho, diretor-presi-
dente da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar, que 
garantiu uma intervenção téc-
nica na Prevent Senior. Rebelo 
foi convocado para explicar a 
falta de ações da ANS diante 
das denúncias. 

Ministro da Saúde
Os senadores aprovaram a 

terceira convocação do minis-

tro da Saúde, Marcelo Quei-
roga. Enquanto estava com 
Covid-19, o ministro repostou 
em suas redes sociais um ques-
tionamento sobre a eficácia das 
vacinas.

Relatório final
O relator da CPI, Renan 

Calheiros (MDB-AL), deve 
apresentar o relatório final no 
dia 19 de outubro aos sena-
dores. Bolsonaro, ministros e 
membros do gabinete parale-
lo devem ser indiciados pela 
condução do enfrentamento à 
pandemia.

Com informações Rede Brasil 
Atual e Agência Senado

CPI DA COVID

edilson rodrigues - agência senado
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“Valeu muito a 
pena a luta do 

Sindicato e o 
engajamento de 

todos”

“Este anúncio 
significa esperança 

num momento 
extremamente 

difícil”

Melhorias 
mantêm 

empregos na 
planta, que no 

ano passado 
estava ameaçada 
de deixar a região

LUTA DOS 
METALÚRGICOS 

DO ABC GARANTE 
INVESTIMENTO 

DE R$ 11 MILHÕES 
NA RASSINI

Os Metalúrgicos do 
ABC anunciaram 
aos trabalhado-

res na Rassini, em assem-
bleia na tarde de ontem, 
os novos investimentos na 
fábrica em São Bernardo, 
no valor de R$ 11 milhões, 
frutos da negociação com 
o Sindicato.

A previsão é que o pro-
cesso de melhoria e mo-
dernização comece ainda 
este mês, com finalização 
em maio do ano que vem. 
O anúncio garante empre-
gos na fábrica, que no ano 
passado estava ameaçada 
de deixar a cidade rumo a 
Minas Gerais. 

O presidente do Sin-
dicato, Wagner Santana, 
o Wagnão, destacou que 
a luta feita pelo Sindicato 
para garantir a perma-
nência da planta na região 
deve sempre ser lembrada 
e valorizada. 

 “Construímos juntos 
caminhos para a resolução 
dos problemas e isso fez 
com que a Rasini, ao acre-
ditar nessa relação, resol-
vesse manter a fábrica aqui 
na nossa região. Fizemos 
nossa parte e a empresa está 
fazendo a parte dela”.

“Este anúncio significa 
esperança num momento 
extremamente difícil, em 
que o Brasil tem 14 milhões 
de desempregados e 19 mi-
lhões de pessoas passando 
fome. Valeu a luta! Preci-
samos valorizar e respeitar 
a luta dos companheiros 
que se sacrificaram para 
que os demais pudessem 
estar aqui. Toda conquista 
tem que ser valorizada e 
não pode ser esquecida”, 
finalizou o presidente.

Intensa negociação 
O coordenador de São 

Bernardo, Genildo Dias Pe-
reira, o Gaúcho, lembrou 
que no ano passado a dire-
ção da empresa procurou 
o Sindicato para discutir a 
mudança da planta para Ex-
trema (MG), o que levou o 
Sindicato a fazer uma intensa 
negociação.

No final do ano passado, 
o acordo fechado com os 
Metalúrgicos do ABC ga-
rantiu que a planta ficasse 
na cidade, a manutenção 
dos 271 postos de trabalho, 
investimentos e novas con-
tratações. 

““Desde aquele anúncio, 
iniciamos um processo de 
negociação e o Comitê Sindi-
cal na Rassini, formado pelos 
valorosos companheiros 
Nando, Biruta e  Lukinhas, é 
o principal responsável pela 
vitória. Foi uma discussão 
longa e difícil que contou 
com a colaboração dos tra-
balhadores.  Além de garan-
tir os empregos, a empresa 
tem contratado expatriados, 
mulheres, pessoas com de-
ficiência e vai começar a 
contratar trabalhadores com 
mais de 45 anos. Valeu muito 
a pena a luta do Sindicato 
e o engajamento de todos”, 
destacou o coordenador. 

O CSE na Rassini, An-
tônio Elandio Bezerra, o 
Nando, lembrou que o go-
verno atual não tem política 
para a indústria. “A única 
pauta real que temos aqui 
é a do Sindicato, graças à 
nossa organização no local 
de trabalho. As pautas desse 
governo são só de desmon-
te. Precisamos estar unidos 
sempre para garantir nossos 
direitos e empregos”. 

“Toda conquista tem 
que ser valorizada 

e não pode ser 
esquecida”
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• A nova derrota do Pal-
meiras distancia o time 
do objetivo traçado por 
Abel Ferreira. Nos últi-
mos 10 jogos o Verdão 
tem um aproveitamento 
de 26,6% no Brasileirão.

• Contratações feitas pelo 
Corinthians triplicam o 
aproveitamento do clube 
jogando em casa. O Ti-
mão conquistava 23,8% 
dos pontos e depois das 
contratações ganhou 
73,3% dos pontos.

• Faltando 6 corridas para 
o fim do campeonato e 
apenas dois pontos na 
frente de Verstappen, 
a Mercedes quer evitar 
que Hamilton não termi-
ne as corridas.
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Tribuna Esportiva

Brasileirão

Amanhã – 16h30

Sport x Corinthians
Recife

Amanhã – 21h

Palmeiras x RB Bragantino
Allianz Parque

x

x

Exposição
Legado de Carolina Maria de Jesus
Carolina Maria de Jesus foi uma escritora 
negra que virou símbolo de resistência 
para muitos movimentos negros. O IMS 
(Instituto Moreira Salles) reuniu diver-
sos itens sobre a vida da autora como fo-
tos, manuscritos, vídeos e documentos. 
A exposição vai até 30 de janeiro e pode 
ser visitada no IMS, Av. Paulista, 2424. 
Entrada franca.

Filmes on-line
Mostra de Cinemas Africanos
A mostra de Cinemas Africanos 
apresenta 30 produções cinemato-
gráficas em sua quarta edição on-
-line. A programação reúne filmes 
árabes do norte da África e produ-
ções dirigidas por mulheres. Para 
acompanhar o festival basta acessar a 
plataforma Sesc Digital. As exibições 
vão até domingo.

Musical
Cabaret dos Bichos
A obra de George Orwell ‘Revolução dos 
Bichos’ foi transformada em musical. O 
livro foi publicado em 1945 e conta como 
são as relações de poder na sociedade. 
O musical dirigido por Zé Henrique de 
Paula reconta essa história por meio das 
estéticas de um cabaré alemão. Para assis-
tir, acesse o canal do YouTube do Núcleo 
Experimental. Até 5 de novembro.

Ricardo 
Escudeiro 

(Santo André-SP, 1984) é 
autor dos livros de poemas 

“a implantação de um 
trauma e seu sucesso” 
(Patuá/Fractal, 2019), 

“rachar átomos e depois” 
(Patuá, 2016) e “tempo 

espaço re tratos” (Patuá, 
2014). Desenvolve projeto 

de mestrado dentro 
do Programa de Pós-

Graduação em Estudos 
Comparados de Literaturas 

de Língua Portuguesa, na 
FFLCH-USP.

ab sentia
“[...] And I tried to buy your pretty heart, 

but the price too high [...]”
(Anti – Rihanna)

e foi que perdi

e fiquei só
com aquela parte mais bonita

tipo

uma música
e o silêncio que ela provoca

Poesia do 
ABC

Inscrições 
para o 

curso de 
Informática 

Pacote Office 
encerram hoje.

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

Último dia de inscrição


