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Cortes em pesquisas
O corte no orçamento de 
2022 feito pelo Governo 
Federal atingiu as pesquisas 
científicas no Brasil. Somente 
da Fiocruz foram vetados R$ 
11 milhões.

Vacinação infantil
A prefeitura de São Paulo al-
terou para 28 dias o período 
entre a primeira e a segunda 
dose da CoronaVac em crian-
ças. O intervalo anterior era 
de 14 dias.

Baixa no Inep
O diretor de Avaliação de 
Educação Básica, responsável 
pelo Enem, pediu exoneração 
do cargo. A crise que o Inep 
passou foi o motivo da saída.

Afastamento por Covid
O governo oficializou a 
redução do tempo de afasta-
mento de trabalhadores com 
Covid-19 para 10 dias. O 
afastamento pode diminuir 
caso o paciente não tenha 
sintomas.
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Notas e recados

Uma empresa de serviços 
e mão de obra de São Paulo 
terá de indenizar em R$ 30 
mil um porteiro chamado de 
“negro safado” por um zela-
dor. A decisão é do Tribunal 
Superior do Trabalho - TST, 
que considerou grave a agres-
são à sua honra.

Segundo o processo, o 
trabalhador controlava a 
entrada e saída dos veículos 
de um condomínio em Caja-
mar, município que fica a 30 
quilômetros de São Paulo. As 

ofensas partiram do zelador 
do residencial, que se referia 
ao porteiro, “inclusive para 
os moradores e demais em-
pregados”, como "macaco", 
"negro safado" e "gay".

Em defesa, a empresa 
rechaçou as alegações da 
vítima, mas as três instân-
cias da Justiça do Trabalho 
reconheceram que ele foi 
ofendido em sua dignidade e 
foram destacados trechos de 
depoimentos de testemunhas 
que afirmaram ter visto o 

zelador chamar o porteiro de 
“esse negro safado”, ou usar 
a expressão “render aquele 
macaco”.  

A Ministra relatora no 
TST, Maria Helena Mall-
mann, considerou a gravi-
dade da agressão à honra do 
trabalhador. A decisão no 
TST foi por unanimidade.  

Você, trabalhador ou tra-
balhadora, se for alvo de 
ofensas raciais, não se cale. 
Anote os nomes completos 
das testemunhas que obser-

varam as agressões e seus 
números de telefones. Isto é 
fundamental para comprovar 
os fatos. Feito isto, procure o 
Sindicato para ingressarmos 
com a ação buscando os da-
nos morais. 

Além disto, levaremos o 
caso à polícia, pois se trata 
de um crime grave. O res-
ponsável deverá responder 
criminalmente e, se conde-
nado, poderá receber a pena 
de reclusão de um a três anos 
mais multa.
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JUSTIÇA DO TRABALHO CONDENA EMPRESA A PAGAR 
R$ 30 MIL POR RACISMO

Três anos após tragédia de Brumadinho, especialistas 
e moradores temem novos rompimentos

Em 25 de janeiro de 2019 
a barragem do Córrego do 
Feijão, que era gerida pela 
Vale S.A, rompeu e destruiu 
a cidade de Brumadinho. No 
desastre 272 pessoas perderam 
a vida, e 13 milhões de metros 
cúbicos de lama destruíram 
casas, vegetação e animais.

Associações e comissões 
organizadas pelos atingidos 
conseguiram algumas con-
quistas, entre elas a indeniza-
ção paga para algumas famí-
lias, a criação de programas de 
transferência de renda, direito 
à assessoria técnica, além de 
outros acordos. Entretanto, 
os moradores da região ainda 
se sentem injustiçados pelas 
consequências do rompimento 
da barragem.

Fortes Chuvas
O estado de Minas Gerais 

vem sofrendo com fortes chu-
vas desde o mês passado, e os 
moradores estão preocupados 
com a possibilidade de ou-
tras barragens se romperem. 

Com informações Brasil de Fato

Especialistas avaliam que 
esse tipo de barragem não é 
totalmente seguro. Segundo 
o ambientalista Marcos Po-
lignano a situação de Minas 
exige atenção. "Com as fortes 
chuvas que caíram em toda 

essa região do quadrilátero, 
onde nós temos, pelo menos, 
cerca de umas 10 barragens, o 
risco de rompimento aumen-
tou e não temos nenhuma 
garantia da estrutura desses 
barramentos".

O rompimento da barra-
gem do Córrego do Feijão 
também deixou um rastro 
de destruição ambiental, a 
presença de metais pesados 
foi constatada nas amostras 
retiradas dos rejeitos.

C r i m e  a m b i e n t a l



Toda a ca-
tegoria e 
parceiros 

do Sindicato estão 
convidados a acom-
panhar a cerimônia 
de posse virtual do 
novo presidente dos 
Metalúrgicos do 
ABC, Moisés Seler-
ges. A atividade será 
realizada no pró-
ximo sábado, 29, 
às 10h, com trans-
missão pelas redes 
sociais do Sindicato 
e YouTube da TVT. 
O evento não será 
realizado de forma 
presencial para evi-
tar a disseminação 
da nova variante 
do coronavírus, a 
ômicron. 

O atual presi-
dente do Sindicato, 
Wagner Santana, 
Wagnão, trabalha-
dor na Volks, que 
ocupa o cargo desde 
julho de 2017, eleito 
pela categoria, dei-
xará a presidência 
para assumir outras 
tarefas de relevância 
significativa para 
os trabalhadores e 
para o país.

Moisés Seler-
ges, secretário-
-geral do Sindi-
cato, trabalhador 
na Mercedes, as-
sume o comando 
a partir do próxi-
mo dia 29 com o 
desafio de condu-
zir a categoria nas 
próximas lutas. 

O  a t u a l  v i -
c e - pre s i d e nt e , 
Claudionor Vie-
ra, reforçou a im-
portância do pa-
pel desempenha-
do por Wagnão 
até o momento e 
destacou a atua-
ção do sindicato 
sob o novo co-
mando. 

“Os Metalúrgi-
cos do ABC sem-
pre tiveram papel 
importante e his-
tórico na defesa da 
democracia e no 
exercício dela. O 
companheiro Wag-
não teve e conti-
nuará tendo papel 
relevante na defesa 
dos princípios, dos 
valores democráti-
cos e dos direitos 
dos trabalhadores”. 

“A direção deste 
Sindicato constan-
temente assume 
grandes desafios e 
não será diferente 
a partir desse 

novo p er ío do. 
Sob o comando e 
as orientações do 
novo presidente, 
nosso Sindicato 
que sempre ousou 
lutar pelos direitos 

da classe traba-
lhadora conti-
nuará passan-
do por todos 

os obstáculos na 
busca por um país 
mais justo, mais 
igual, democráti-
co, soberano e fra-
terno, persistindo 
no sonho de que 
a sociedade possa 
alcançar um mo-
mento de viver da 
forma mais digna 
e humana possível 
com respeito aos 
direitos, à demo-
cracia e às mino-
rias”, completou. 

Acompanhe nas 
próximas edições 
da Tribuna mais 
informações sobre 
a posse do novo 
presidente dos Me-
talúrgicos do ABC, 
Moisés Selerges. 
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Moisés 
Selerges 

assume a 
presidência 
no lugar de 

Wagnão, que 
se dedicará a 

outras tarefas 
relevantes 

para a classe 
trabalhadora 

brasileira

METALÚRGICOS DO ABC CONVIDAM PARA CERIMÔNIA 
VIRTUAL DE POSSE DO NOVO PRESIDENTE DO SINDICATO
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“O companheiro 
Wagnão teve e 
continuará tendo 
papel relevante 
na defesa dos 
princípios, 
dos valores 
democráticos e 
dos direitos dos 
trabalhadores”

“A direção 
deste Sindicato 

constantemente 
assume grandes 

desafios e não 
será diferente 
a partir desse 
novo período”
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Os brindes podem ser retirados na 
Sede do Sindicato em São Bernardo, 
ou nas regionais em Diadema e 
Ribeirão Pires.

A campanha de atualização 
de cadastro acabou, mas se você 

participou  e não retirou seu 
brinde, não perca mais tempo!

A data limite para a retirada da sua 
caneca ou do seu squeze é

28/02
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• O Palmeiras goleou o 
Santos e conquistou seu 
primeiro título da Copa 
São Paulo. Os meninos 
da  base  do  Ve rdão 
venceram a f ina l  da 
Copinha por 4 a 0.

• A equ ipe  do  San tos 
estreia no Campeonato 
Pau l i s ta  com a lguns 
desfalques. Os jogado-
res Kaiky, Felipe Jona-
tan e o técnico Carille 
testaram positivo para 
Covid.

• A direção do Corin-
thians prometeu tomar 
providencias sobre o 
jogador Rodrigo Va-
randa que ameaçou a 
ex-namorada nas redes 
sociais.
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Tribuna Esportiva

PAULISTÃO

Hoje-19h

Inter de Limeira x Santos
Limeira

Hoje-21h30

Palmeiras x Ponte Preta
Allianz Parque

x
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Oposição denuncia nota do Ministério da 
Saúde antivacina e a favor da cloriquina

A nota técnica publicada no 
Diário Oficial pelo secretário de 
Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos do ministério da 
Saúde, Hélio Angotti Neto, 
contra a vacina que combate 
à Covid-19 e favorável ao uso 
de medicamentos ineficazes, 
revoltou parlamentares da opo-
sição no Congresso. 

O senador Humberto Costa 
(PT-PE) pretende convidar 
ou convocar o secretário para 
depor na Comissão de Direitos 
Humanos. A Rede Sustentabi-
lidade pediu no STF o afasta-
mento do secretário do cargo. 
A bancada do Psol na Câmara 
dos Deputados apresentou uma 
notícia-crime ao STF, buscando 
responsabilizar os autores da 
nota técnica.

Kit Covid
O Comitê Extraordinário de 

Monitoramento da Covid-19 
da Associação Médica Brasilei-
ra solicitou a anulação de uma 
portaria emitida pelo Minis-
tério da Saúde que é favorável 
ao uso do kit covid, composto 
por medicamentos ineficazes 
contra o coronavírus. A nota 

Dessa vez, a nota sairá sem a 
tabela que aponta a eficácia e 
segurança no uso da hidroxi-
cloroquina contra a Covid-19, 
contrariando evidências cien-
tíficas. 

Cinco mortes 
por minuto no mundo

O diretor-geral da OMS 
(Organização Mundial da Saú-
de), Tedros Adhanom, afir-
mou na última segunda-feira, 
24, que é “perigoso” afirmar 
que estamos perto do fim da 
pandemia. Ou que a variante 
ômicron seja a última. Ele pre-
sumiu que a Covid-19 “não vai 
desaparecer tão cedo”. E que é 
preciso aprender a “administrá-
-la”. Contudo, destacou que a 
doença continua matando. Só 
na última semana, em todo o 
mundo, mais de 55 mil pessoas 
morreram, de acordo com os 
registros oficiais. O que equi-
vale a uma morte registrada 
a cada 12 segundos, ou cinco 
por minuto. Nesse período, as 
autoridades de saúde registra-
ram, globalmente, 100 novos 
casos de Covid a cada três 
segundos.

C o v i d - 1 9

Com informações Rede Brasil Atual e da Folha de SP

emitida pelo comitê afirmou 
que os argumentos utilizados 
pelo Ministério da Saúde não 
têm sustentação científica e 
contém pontuações falaciosas. 
A Conitec aprovou a diretriz 
contrária ao uso de medica-
mentos ineficazes contra a 
Covid-19, como a cloroquina, 

porém a recomendação não 
foi atendida pelo Ministério da 
Saúde no dia 20 de janeiro.

Pegou mal
Após a repercussão nega-

tiva, ontem o Ministério da 
Saúde afirmou que documento 
será publicado novamente. 


