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A INTERNACIONAL DE TRABALHADORES DA 
CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA SAÚDA NOVO 

PRESIDENTE DA NCST 
 

 
 
Cidade do Panamá, 19 de fevereiro de 2021. 
 
Ao senhor José Reginaldo Inácio 
Presidente da Nova Central Sinidical de Trabalhadores - NCST 
Brasil 
 
Prezado companheiro José Reginaldo,  
 
Com muita alegria tomamos conhecimento de sua confirmação 
como novo presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores 
(NCST), em substituição ao ex-presidente José Calixto Ramos, 
falecido no último dia 03 de fevereiro, que muito lamentamos. 
 
A Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira (ICM) 
se orgulha de ter entre seus afiliados no Brasil, organizações 
sindicais dos setores da construção civil, materiais de construção, 
silvicultura, floresta e madeira, que são também afiliados a NCST. A 
Coordenação da ICM BRASIL, composta por dois dirigentes de cada 
central sindical de nossos afiliados, possui entre seus membros, dois 
companheiros dirigentes de entidades afiliadas a NCST. 
 
Isso representa uma proximidade sindical que estreita ainda mais as 
nossas relações e oferece oportunidades de ação coordenada em 
áreas de interesse comum, como a formação sindical, o aumento da 
sindicalização para o fortalecimento das entidades e a realização de 
campanhas em defesa dos direitos imediatos e históricos da classe 
trabalhadora, no âmbito nacional e internacional... 
 

CLIQUE AQUI e acesse a íntegra do conteúdo pelo 
portal de notícias da NCST. 
 
 
Fonte: Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira  

- ICM 

COVID: BRASIL COMPLETA UM MÊS COM MÉDIA 
MÓVEL DE MORTES ACIMA DE MIL 

 
Nas últimas 24h, foram 527 óbitos, totalizando 246.504 desde o 
início da pandemia 
 

 
Brasil é o segundo no mundo com mais mortes pela covid-19 - 
Tarso Sarraf / AFP 
 
A média móvel de mortes por conta da covid-19 no Brasil está acima 
de 1 mil desde o dia 21 de janeiro. Em nenhum outro momento da 
pandemia o país havia completado o período de um mês em um 
patamar tão alto.  
 
Neste domingo (21), segundo dados do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass), a média ficou em 1.037. O resultado 
é calculado a partir da soma de todos os óbitos dos últimos sete 
dias, dividida por sete.  
 
Considerado o mais negativo do Brasil até agora, o mês de julho de 
2020 registrou uma média acima de mil entre os dias 3 e 28.  
 
Ainda segundo o Conass, foram confirmados 29.026 novos casos da 
doença no país nas últimas 24h, com um total de 10.168.174 
infectados pela covid-19 desde o início da pandemia. 
 
Ao todo, 246.504 óbitos já foram registrados no país em decorrência 
da doença. Nas últimas 24h, o Brasil registrou 527 mortes pelo vírus.  
 
O que é o novo coronavírus? 
 
É uma vasta família de vírus que provocam enfermidades em 
humanos e também em animais. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) indica que tais vírus podem ocasionar, em humanos, 
infecções respiratórias como resfriados, entre eles a chamada 
“síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS)”... 
 
 

CLIQUE AQUI e acesse a íntegra do conteúdo pelo 
portal de notícias da NCST. 
 
 

Fonte: Brasil de Fato 

https://www.ncst.org.br/subpage.php?id=24033_22-02-2021_a-internacional-de-trabalhadores-da-constru-o-e-da-madeira-sa-da-novo-presidente-da-ncst#destaques
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/19/mortes-por-covid-brasil-enfrenta-periodo-mais-longo-de-medias-diarias-acima-de-1-mil
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/19/mortes-por-covid-brasil-enfrenta-periodo-mais-longo-de-medias-diarias-acima-de-1-mil
https://www.brasildefato.com.br/minuto-a-minuto/coronavirus-no-brasil
https://www.conass.org.br/painelconasscovid19/
https://www.conass.org.br/painelconasscovid19/
https://www.ncst.org.br/subpage.php?id=24036_22-02-2021_covid-brasil-completa-um-m-s-com-m-dia-m-vel-de-mortes-acima-de-mil#acontece


 

STF TENTA FREAR AUTORITARISMO, MAS NÃO DEVE 
IMPEDIR PERDA DE DIREITOS, AFIRMA JURISTA 

 
Para Tânia de Oliveira, atuação da Corte na prisão de Daniel Silveira 
é uma tentativa tardia de frear autoritarismo 
 

 
A aprovação pelo STF não retira a obrigação de nenhum chefe de 
governo atuar no combate à pandemia - Nelson Jr./STF 
 
 
por Pedro Rafael Vilela 
edição de Leandro Melito 
 
 
O tensionamento dessa semana entre os ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e o deputado federal extremista Daniel 
Silveira (PSL-RJ), que levou à prisão do parlamentar por incitar ódio 
e violência contra os magistrados, marca a tentativa da cúpula do 
Judiciário em impor limites ao discurso violento do bolsonarismo 
contra a democracia e as instituições. 
 
Trata-se, na opinião de Tânia Oliveira, integrante da Associação 
Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD), de um movimento que 
revela, de um lado, o espírito de corpo do Judiciário e, do outro, uma 
tentativa tardia de frear arroubos autoritários mais explícitos.   
 
"O Supremo, quando atacado, reage. O que vimos nesse episódio 
tem esse aspecto de reação corporativista dos magistrados frente 
aos ataques", afirma. 
 
"Mas eles também se deram conta agora de que efetivamente 
ajudaram, num passado recente, a produzir esse monstro do 
fascismo e estão percebendo que se a coisa não tiver um freio de 
arrumação, a fragilidade das instituições vai se aprofundada", 
acrescenta... 
 
 

CLIQUE AQUI e acesse a íntegra do conteúdo pelo 
portal de notícias da NCST. 
 
 

Fonte: Brasil de Fato 

SAIBA QUAIS SÃO OS RISCOS E O ALCANCE DA COVID 
LONGA OU PERSISTENTE 

 
Numerosos estudos mostraram que em média 1 em cada 3 pessoas 
com covid-19 terá sintomas que duram mais do que duas semanas. E 
afetam não apenas as pessoas que estavam muito doentes e 
hospitalizadas, mas também aquelas com casos mais leves 
 

 
Numerosos estudos mostraram que em média 1 em cada 3 pessoas 
com covid-19 terá sintomas que duram mais do que duas semanas. 
E afetam não apenas as pessoas que estavam muito doentes e 
hospitalizadas, mas também aquelas com casos mais leves 
 
 
por Stephanie LaVergne 
 
 
The Conversation – Há alguns meses, um jovem atleta veio à minha 
clínica, onde sou médica infectologista e pesquisadora de 
imunologia de covid-19. Ele se sentia cansado o tempo todo e, o que 
era importante para ele, estava tendo dificuldades para praticar 
mountain bike. Três meses antes, ele havia testado positivo para a 
doença. Ele é o tipo de pessoa que você espera que tenha alguns 
dias com sintomas leves antes de se recuperar totalmente. Mas 
quando ele entrou na minha clínica, ainda estava apresentando 
sintomas de covid-19 e não conseguia praticar mountain bike no 
nível em que era capaz antes. 
 
Dezenas de milhões de americanos foram infectados e sobreviveram 
à covid-19. Felizmente, muitos sobreviventes voltam a uma condição 
normal de saúde no período de duas semanas após ficarem doentes, 
mas para alguns sobreviventes da doença – incluindo meu paciente 
– os sintomas podem persistir por meses. Esses sobreviventes às 
vezes são chamados de long-haulers, e o processo da doença é 
denominado covid longa, persistente ou síndrome de pós-covid. Um 
long-hauler é qualquer pessoa que continuou com os sintomas após 
um ataque inicial de covid-19... 
 
 

CLIQUE AQUI e acesse a íntegra do conteúdo pelo 
portal de notícias da NCST. 
 
 

Fonte: Rede Brasil Atual - RBA 

https://www.brasildefato.com.br/2021/02/19/plenario-da-camara-dos-deputados-decide-nesta-sexta-destino-de-daniel-silveira
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/19/plenario-da-camara-dos-deputados-decide-nesta-sexta-destino-de-daniel-silveira
https://www.ncst.org.br/subpage.php?id=24037_22-02-2021_stf-tenta-frear-autoritarismo-mas-n-o-deve-impedir-perda-de-direitos-afirma-jurista#debates-e-opini-es
https://www.ncst.org.br/subpage.php?id=24034_22-02-2021_saiba-quais-s-o-os-riscos-e-o-alcance-da-covid-longa-ou-persistente#debates-e-opini-es


 

O QUE FALTA PARA A REVOLUÇÃO DO 5G CHEGAR AO 
BRASIL E QUAL O POTENCIAL DA NOVA REDE 

 
 
5G não é apenas uma rede mais rápida. Trará também vantagens 
que farão deslanchar inovações represadas por falta de estabilidade 
e de cobertura 
 
 

 
 
 
por O Planeta Azul 
 
 
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) promete o leilão 
da quinta geração da telefonia celular (5G) no Brasil para este 
primeiro trimestre. Operadoras aguardam regras para decidir 
investimentos. A Coreia do Sul já conta com a rede 5G 
nacionalmente desde 2020. Nos Estados Unidos, algumas cidades já 
podem desfrutar da velocidade da nova tecnologia, que pode ser até 
100 vezes mais rápida que a 4G. A China e o Japão também devem 
estrear seus sistemas 5G em breve. Quando o Brasil vai entrar na era 
da ultravelocidade da internet móvel? 
 
O 5G não é apenas uma rede celular mais rápida para você poder ver 
filmes em HD no seu celular, onde quer que esteja. A tecnologia tem 
uma largura de banda maior e menor latência. Ou seja, a informação 
é transmitida de um aparelho ao outro quase imediatamente. Mas o 
5G também traz uma série de vantagens que farão deslanchar 
tecnologias que até hoje estão represadas por falta de uma rede 
estável, barata e com grande cobertura. A Internet das Coisas, ou 
IoT, do inglês Internet of Things, é a principal delas. 
 
A Internet da Coisas pode dar inteligência e conectividade a 
praticamente qualquer coisa, de uma máquina industrial a um 
crachá de um funcionário... 
 
 

CLIQUE AQUI e acesse a íntegra do conteúdo pelo 
portal de notícias da NCST. 
 

 
Fonte: O Planeta Azul 

 
 
 
Conheça o Portal da Vacina 
 
 
O portal é uma iniciativa da rede sindical brasileira e disponibiliza 
notícias relevantes sobre a vacinação no Brasil.  
 
CLIQUE AQUI e cadastre-se. 
 
 

 

 
Acompanhe estas e outras notícias relacionadas ao 
mundo do trabalho pelo Portal de Notícias da NCST: 

www.ncst.org.br  
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https://www.portaldavacina.com.br/
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