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Secretários de Saúde pedem 
toque de recolher nacional

Entidade que representa os secretários de saúde de todos os estados 
pedem toque de recolher nacional, fechamento de escolas, praias, 
bares e fim da permissão para realização de atividades religiosas

O presidente do Conselho 
Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass), Car-
los Lula, divulgou nesta 
segunda-feira (1) uma 
carta (veja íntegra abai-
xo) com sugestões de 
medidas urgentes contra 
o iminente colapso das 
redes pública e privada 
por causa do aumento 
dos casos de Covid-19 
no Brasil.
Resumo dos apelos do 
Conass, que diz que:

- Brasil vive pior mo-
mento da pandemia, 

com patamares altos em 
todas as regiões
- Falta condução nacio-
nal unificada e coerente 
da reação à pandemia
- É preciso proibir even-
tos presenciais, inclusive 
atividades religiosas
- É preciso suspender au-
las presenciais em todo 
o país
- É preciso adotar toque 
de recolher nacional; 
fechar bares e praias
- É preciso ampliar testa-
gem e acompanhamento 
dos infectados
e criar um Plano Nacio-

nal de Comunicação para 
esclarecer a população da 
gravidade da situação...
...A carta foi divulgada 
no momento em que o 
país bate recordes con-
secutivos de mortes e 
casos, e dias depois de o 
presidente Jair Bolsona-
ro ter criticado o uso de 
máscaras, ter provocado 
aglomerações e amea-
çado governadores com 
corte de repasse de ver-
bas no caso de adoção 
de medidas mais severas 
contra a circulação de 
pessoas.

No domingo, 45 enti-
dades médicas também 
divulgaram apelo. No 
texto, as associações 
defendem o uso de 
máscaras e criticaram, 
indiretamente, a postura 
do presidente. 

“Direcionamentos con-
trários (ao uso das 
máscaras) desconstroem, 
confundem e agravam a 
situação do país”, afir-
maram as entidades.

Fonte: g1.globo.com

VACINA
A questão da vacina é outro fator essencial, não 
tem cabimento ficar brigando sobre a nacionali-
dade da vacina, queremos vacinas para todos e 
tem que ser rápido”.
O registro do primeiro óbito por Covid-19 no Bra-
sil ocorreu em 12 de março, após 100 dias esse 
número chegou a 50 mil. Em 7 de janeiro deste 
ano foi atingida a cifra de 200 mil, e, em apenas 
48 dias, a de 250 mil. Estimativas apontam que 
o país pode atingir 300 mil mortes ainda no mês 

de março.
“A morte não pode ser  banalizada, a interrupção 
da vida por uma irresponsabilidade dos governan-
tes é uma tragédia. Somos solidários a todos que 
perderam seus entes queridos. Mais do que nunca 
precisamos reforçar os
cuidados. É necessário manter o distanciamento e 
em 2022 manter o distanciamento dos irresponsá-
veis que hoje estão governando este país”, finali-
zou o dirigente. 
Fonte: SMABC
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Recebemos denúncia que 
na empresa Emalto Indús-
tria tem um coordenador 
que não gosta de cumprir 
as leis trabalhistas. 
Esse coordenador,  que 
tem um apelido que já 
demonstra que o sujei-
to gosta de ganhar no 
papo. Gosta de um 171 
em cima do trabalhador,  
pois bem, ele obriga o 
trabalhador a continuar o 
serviço após a jornada de 
trabalho. 

CLT
Até aí tudo bem, pois 
a CLT garante até duas 
horas extras diárias. 
O problema é que o cara, 
obriga o trabalhador a 
voltar para o serviço,  e 
proíbe de registrar a hora 
extra no cartão de ponto. 
O que esse coordenador 
está fazendo é roubar a 

hora extra do trabalha-
dor.  Será que com essa 
atitude ilegal e imoral ele 
acha que um dia irá  virar 
um diretor da empresa?
Acorda coordenador 
carrasco!
E ainda tem mais, o 
coordena-
dor 171, 
obriga os 
soldadores 
a se deslo-
carem para 
a área de 
acabamento 
e darem o 
toque final 
para a peça 
ir para o 
cliente.
Isto se 
chama dupla função,  e 
os trabalhadores, ao sa-
írem da empresa podem 
entrar na justiça para 
receberem pelo trabalho 

que estão fazendo fora 
da sua função. 

METASITA
Trabalhar sem registro 
de horas, segundo a 
“cartilha de combate ao 
trabalho escravo” enten-

de que o excesso 
de horas extras, 
pode sim carac-
terizar o trabalho 
em condição 
análoga a escra-
vidão.

PROVIDÊNCIAS
Esperamos que 
a direção da 
Emalto Indústria 
tome uma provi-
dência,  pois afi-

nal, essa economia burra 
que o coordenador está 
fazendo, pode sair muito 
cara para os donos da 
empresa.

...COORDENA-
DOR obriga o 
trabalhador 

a continuar o 
serviço após 
a jornada de 
trabalho. ..

ÓBITOS POR COVID-
19 NO VALE DO AÇO

TIMÓTEO - nesta 
segunda-feira, 01/03 
foram 05 mortes. 
Somando um total de 
152 mortes desde o início 
da pandemia.
No Vale do Aço somam 
11 óbitos neste dia 
01/03/2021.
Fonte: JOrnaldiariodoaço

Bolsonaro não 
corrige tabela do 
IR e prejudica mais 
de 10,5 milhões de 
brasileiros

Mais de 10,5 milhões 
de brasileiros serão 
obrigados a pagar 
Imposto de Renda 
este ano, inclusive os 
que ganham menos 
de R$ 2 mil por mês 
de salário - R$ 900 a 
mais do que o salário 
mínimo.

A isenção do tributo 
continua valendo 
apenas para quem ga-
nha até R$ 1.903,98 
por mês. O trabalha-
dor que ganha R$ 
1.903.99, um centavo 
a mais, pagará R$ 
142,00 de imposto, e 
assim por diante.


