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Combustíveis ficam ainda mais caros hoje com política de 
preço praticada pelo governo. Bolsonaro mente dizendo não 
ter culpa e tenta jogar a responsabilidade para os estados. 
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Afirmação absurda
O Facebook e o Instagram 
retiraram do ar uma live de 
Bolsonaro em que ele afirma 
que vacinados contra a Co-
vid-19 estão desenvolvendo 
AIDS. Afirmação é falsa.  

Comemoração golpista
No dia do golpe contra a 
ex-presidenta Dilma, milita-
res do comando do exército 
gastaram quase R$ 19 mil em 
uma churrascaria com cartão 
coorporativo.

Cassação da chapa
O Tribunal Superior Elei-
toral marcou para hoje o 
julgamento da cassação da 
chapa Bolsonaro-Mourão. As 
acusações são de disparo de 
mensagens e abuso de poder 
econômico.

Menos médicos 
O programa Médicos pelo 
Brasil, criado por Bolsonaro 
há quase 2 anos para substi-
tuir o Mais Médicos, do gover-
no Dilma, não saiu do papel.

fotos: divulgação

Notas e recados

Trabalhadores na Galvanoplastia aprovam PLR
Os traba lhadores  na 

Galvanoplastia, em Diade-
ma, aprovaram as negocia-
ções de PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) 
durante a assembleia reali-
zada na última quinta-feira, 
21. Na proposta, negocia-
da pelos Metalúrgicos do 
ABC, ficou definido que 
o pagamento será feito em 

duas parcelas, a primeira 
no mês que vem e a segun-
da em março de 2022. 

O coordenador de área 
da Regional de Diadema, 
João Paulo Oliveira dos 
Santos,  ressaltou a im-
portância das negociações 
feitas neste ano. “A negocia-
ção foi muito importante, 
pois no último ano não 

houve essa discussão e em 
2021 conseguimos recupe-
rar a PLR”.   

Disposição de Luta
Os companheiros tam-

bém aprovaram a disposi-
ção de luta, já que a empre-
sa integra o G10, que não 
negocia com a FEM/CUT 
(Federação Estadual dos 

Metalúrgicos da CUT) há 
cinco anos na Campanha 
Salarial. “A disposição dos 
trabalhadores, paciência 
e confiança no Sindicato 
foram fundamentais para 
obter essa conquista. Agora 
é se preparar para lutar por 
mais direitos e melhorar 
a condição de trabalho”, 
concluiu.

fotos: adonis guerra 

Dentro de poucos dias ini-
cia-se em Glasgow, a capital 
escocesa, a Conferência das 
Nações Unidas sobre a Mu-
dança Climática, mais co-
nhecida como COP-26, com 
o significado de Conferência 
das Partes, envolvendo go-
vernos e organizações sociais 
nesse debate crítico para todo 
o planeta. 

Nesse contexto, há poucas 
semanas o DIEESE publicou 
um estudo especial em parce-
ria com a CEPAL, a Comissão 
Econômica para a América 

Latina e o Caribe, órgão das 
Nações Unidas, e com a Fun-
dação Friedrich Ebert - “O Big 
Push para a Sustentabilidade 
e a dinâmica do emprego, 
trabalho e renda: o trabalho 
no contexto da transformação 
social e ecológica da econo-
mia brasileira”, disponível em: 
www.dieese.org.br.

O estudo aborda experiên-
cias relacionadas ao trabalho, 
emprego e renda em ações 
ambientalmente sustentáveis. 
Outros pontos importantes se 
referem à difusão de inovações 

tecnológicas e sociais, com 
adequação a diferentes realida-
des regionais, rurais e urbanas, 
e com uma forte orientação 
com a qualificação e formação 
profissional dos trabalhadores. 

A pauta ambiental deve ga-
nhar cada vez mais relevância 
em nossas discussões sobre o 
futuro da indústria, com uma 
preocupação cada vez maior 
na eficiência energética, na 
redução da emissão de gases 
de efeito estufa, e portanto na 
mitigação e no controle do 
aquecimento global. Conectar 

esse debate com os princípios 
apresentados nos Objetivos 
8 e 9 da Agenda ODS 2030 
se mostra fundamental nas 
diretrizes sindicais para a ação 
climática do ponto de vista dos 
trabalhadores. 

Na perspectiva dos tra-
balhadores e do movimento 
sindical, o desenvolvimento 
com trabalho decente, com 
uma nova indústria inclusiva 
e uma infraestrutura susten-
tável, deveriam ser objetivos 
centrais para uma transição 
justa nessa caminhada. 

MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS 

E TRANSIÇÃO 
INDUSTRIAL

Comente este artigo. Envie um e-mail para sumetabc@dieese.org.br | Subseção do Dieese
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Bolsonaro mente dizendo que não 
tem responsabilidade sobre a alta e 

manobra para privatizar a Petrobras

POLÍTICA DE 
PREÇO DO 
GOVERNO 

GERA NOVO 
AUMENTO NOS 
COMBUSTÍVEIS

“O ICMS está 
congelado há 
mais de 10 anos. 
Como o ICMS que 
não aumenta 
iria impactar no 
aumento do preço 
dos combustíveis?”

Neste ano já foram 
pagos quase 

R$ 42 bilhões em 
dividendos para 

os acionistas. 

A partir de hoje os 
preços da gasolina 
e do diesel para as 

distribuidoras ficam mais 
caros. A notícia foi anteci-
pada no domingo por Bol-
sonaro que diz não ter culpa 
nenhuma pelos sucessivos 
aumentos. O governo tenta 
jogar a responsabilidade 
para os governadores, ale-
gando que o grande vilão 
é o ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercado-
rias e Serviço), enquanto 
manobra para privatizar a 
Petrobras. 

O preço da gasolina, que 
em muitos locais do Brasil 
já passa de R$ 7 o litro, so-
frerá alta de 7,04%. Esse é o 
segundo reajuste no preço 
do combustível este mês. 
No último dia 9, a gasolina 
já havia subido 7,2%. Já o 
litro do diesel terá alta de 
9,15%.  A última alta do 
combustível foi em 28 do 
mês passado, de 8,89%.

O coordenador da FUP 
(Federação Única dos Pe-
troleiros), Deyvid Bacelar, 
desmente o presidente e 
lembra que a Federação tem 
criticado a atual política de 
preços da Petrobras desde 

outubro de 2016, quando 
ela foi implementada por 
Michel Temer com Pedro 
Parente à frente da estatal. 

“Com a política do PPI 
(Preço de Paridade de Im-
portação), que atrela nossos 
combustíveis ao preço do 
barril do petróleo no mer-
cado internacional, ao dólar 
e aos custos de importação, 
alertamos que ia levar a 
aumentos sucessivos dos 
preços dos combustíveis. O 
preço do barril do petróleo 
já chegou no Brasil a mais 
de 120 dólares”. 

Culpa do ICMS?
O dirigente explicou que 

o valor do ICMS nada tem a 
ver com a alta dos combus-
tíveis, pelo contrário, e des-
mentiu mais uma fake news 
contada por Bolsonaro. 

“O ICMS está congelado 
praticamente na maioria 
dos estados há mais de 10 
anos. Como o ICMS que 
não aumenta iria impactar 
no aumento do preço dos 
combustíveis? A verdade é 
justamente o contrário, a 
base de cálculo para o ICMS 
é o preço dos combustíveis 
que saem das refinarias, que 
hoje infelizmente estão nas 
mãos dessa gestão bolsona-
rista para favorecer um gru-
po minoritário de acionistas 
e prejudicar a população”.  

“É bom lembrar que nos 
governos do PT não era 
essa a política de preços, ela 
observava principalmente 
custos internos de extração 
de petróleo e de produ-
ção e comercialização dos 
derivados aqui no Brasil, 

não atrelava ao preço de 
paridade de importação”, 
completou.

Privatização
Para o dirigente, o go-

verno federal,  acionista 
controlador da empresa, 
utiliza essa política para 
tentar convencer a popula-
ção de que a privatização é 
o melhor caminho. 

“O governo federal se 
utiliza dessa imagem nega-
tiva perante à população, de 
que a culpa não é do gover-
no, para afirmar que a ques-
tão só será resolvida com a 
privatização da estatal”. 

Deyvid lembrou ainda 
que há uma grande pressão 
dos investidores da empresa 
para terem maiores lucros, 
e que neste ano já foram 
pagos quase R$ 42 bilhões 
em dividendos para os acio-
nistas. 

Mobilização 
O dirigente afirmou que 

a FUP apoia toda manifes-
tação contra o PPI e que a 
Federação está iniciando 
um processo de mobilização 
nas bases para, em novem-
bro, realizar assembleias e 
aprovar greve, caso o gover-
no federal coloque algum 
projeto de privatização da 
Petrobras no Congresso 
Nacional.
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• Nova derrota do Santos 
fez o time voltar para a 
zona de rebaixamento. O 
clube da Vila Belmiro está 
em 17° no campeonato. 

• Irregularidade do ataque 
são-paulino dificulta a 
campanha do time no 
Brasileirão. O Tricolor 
tem o segundo pior ata-
que da competição e em 
11 jogos não balançou 
as redes.

• O Corinthians terá dois 
desfalques para o jogo 
contra a Chapecoense. O 
goleiro Cássio recebeu o 
terceiro cartão amarelo, 
já o volante Samuel Xa-
vier foi expulso no último 
jogo.
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Tribuna Esportiva

COPA PAULISTA

Hoje - 20h

VX de Piracicaba x São Caetano
Piracicaba

Amanhã - 19h

S. Bernardo X E.C. S. Bernardo
Primeiro de Maio
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COM PLANO DE LUTA E ESTRATÉGIAS ATUALIZADOS, 
CUT CONVOCA 14º CONGRESSO PARA 2023

Após um dia cheio 
de debates e discus-
sões, da apreciação, 
atualização e aprova-
ção das moções e das 
emendas do Projeto 
Organizativo e do Pla-
no de Luta, na tarde do 
último domingo, 24, a 
secretária-geral e o vi-
ce-presidente da CUT, 
Carmen Foro e Vagner 
Freitas, em nome de 
toda direção, encerra-
ram a 16º Plenária Na-
cional da CUT “Orga-
nização e Unidade para 
Lutar” convocando os 
mais de 950 delegados 
e delegadas para o 14º 

Congresso Nacional da 
entidade, que acontece-
rá em outubro de 2023.

Foram quatro dias 
de debates virtuais, 
com mais de 2/3 das 
delegadas e delegados 
participando ativa-
mente, e junto com 
observadores e con-
vidados, foram quase 
mil conexões diárias 
construindo coletiva-
mente o futuro da CUT 
e da organização dos 
trabalhadores.  

O vice-presiden-
te disse que o papel 
da entidade, durante 
a construção do 14º 

Congresso, será co-
locar o plano de lutas 
em ação e a agenda 
sindical em prática e 
para isso é muito im-
portante fortalecer os 
sindicatos, porque não 
existe democracia sem 
sindicato. 

“Bolsonaro quan-
do foi eleito disse que 
ia acabar com o MST 
e com a CUT, mas a 
nossa central não só 
não acabou, mas como 
está mais forte. Ele é 
que está derretendo. 
As pesquisas mostram 
isso. A nossa Central 
segue forte, grande e 

vamos continuar repre-
sentando a classe traba-
lhadora. Quem estará 
fora é este genocida”, 
afirmou Vagner Freitas. 

Paulo Freire, 
presente!

O debate do último 
dia começou com ho-
menagem ao educador 
Paulo Freire, ressaltan-
do conceitos e ações do 
patrono da educação, 
que completaria 100 
anos em 2021. Um ví-
deo com sua história 
foi apresentado com 
destaque para o verbo 
‘esperançar’ e uma frase 
popular do educador.

“É fundamental di-
minuir a distância en-
tre o que se diz e o que 
se faz, de tal forma que, 
num dado momento, 
a tua fala seja a tua 
prática”.

Luta antirracista e 
carta dos servidores

Revoltas Negras, ex-
clusão racista, racismo 
recreativo e necropolí-
tica foram os temas de 

quatro vídeos curtos 
para lembrar das ques-
tões centrais que fazem 
perdurar o longo pro-
cesso de desigualdade 
entre brancos e ne-
gros e que resultam no 
genocídio de pessoas 
negras, no encarcera-
mento em massa, na 
pobreza e na violência 
contra as mulheres 
negras.

Uma carta assi-
nada por cinco con-
federações de traba-
lhadores dos serviços 
públicos, chamada 
de “Aliança das Três 
Esferas”, também foi 
lida durante o even-
to. No documento os 
trabalhadores afir-
mam: “somente jun-
tos vamos derrotar a 
Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 
nº 32, da reforma da 
Administrat iva do 
governo Bolsonaro”, 
que prevê o fim do 
serviço e dos servido-
res públicos.

Com informações 
da CUT 

redetvt

radiobrasilatual

informação 
de qualidade
o espaço do trabalhador

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA EMPRESA LIYAN BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa LIYAN BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 

07.445.977/0001-61, com endereço na Av. Paranapanema, 514 JD - São Judas Tadeu, Diadema - SP, 09930-450, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 27 (vinte e sete) do mês 
de outubro de 2021 (quarta-feira), às 09h00. A assembleia, que será presencial e ocorrerá nas dependências da empresa, observará medidas de prevenção à COVID-19, como distanciamento social de no 
mínimo 1,5 metro entre os participantes e uso de máscaras pelos mesmos. A ordem do dia será: a) apresentação de proposta de aditamento ao acordo de PLR, com a finalidade exclusiva de alterar os dias de 
folga que serão concedidos pela empresa; b) autorização para a direção do sindicato celebrar “Acordo Coletivo de Trabalho Específico” e Aditivos; c) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. 
Diadema - SP, 25 de outubro de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”


