
Sindicato e JSL inicam
negociação sobre ACT
Representantes do Sin-
dicato dos Metalúrgicos
e a direção da JSL inicia-
ram as negociações so-
bre a renovação do Acor-
do Coletivo de Trabalho
2021/2022.
O sindicato entende os
esforços que os traba-
lhadores da JSL estão
fazendo para manter a
produção, com a exten-
são de jornada de traba-
lho, inclusive aos sába-
dos de produção em
toda fábrica.
No ano passaso, a
direção do sindicato
priorizou a luta pela
preservação dos
empregos e flexibilizou a
negociação. Agora, é um
pedido dos trabalhadores
para retornar o nível de
benefícios, como nos
anos anteriores. Esta
direção garante que está
empenhada junto à JSL
em buscar ter melhorias
na renovação do acordo
2021/2022.

O grupo de super ricos cresceu em
2020. São 20 novos bilionários em
ano de pandemia, segundo a revis-
ta Forbes. De acordo com a apura-
ção, o Brasil contabiliza em abril
deste ano um total 65 indivíduos
cujas fortunas ultrapassam um bi-
lhão de dólares. No todo, o mon-
tante avaliado  corresponde a cer-
ca de US$ 212 bilhões (R$ 1,2 tri).
Valor que chegou a quase dobrar:
os novos super ricos do país adici-
onaram 85 bilhões de dólares (R$
477,15 bi) a essa conta.
O Brasil ficou em 7° colocado no
ranking de países que mais adicio-

MESMO COM PANDEMIA, BRASIL
GANHOU 20 NOVOS BILIONÁRIOS

naram bilionários à sua população.
Do outro lado da moeda, o Brasil
também está entre os dez países
que mais concentram renda. De
acordo com informações do Tribu-
nal de Contas da União, mais de
30% dos brasileiros tiveram de ser
atendidas pela 1ª etapa do auxílio
emergencial nos primeiros meses
da pandemia - são cerca de 68 mi-
lhões, além de 57 milhões na 2ª ro-
dada do programa. 2020 também
foi o ano em que o país voltou a ser
assombrado pelo retorno ao Mapa
da Fome, do qual saiu em 2014. Ou
seja, os ricos ficaram mais ricos e
os pobres ainda mais pobres.


