
BRASIL ULTRAPASSABRASIL ULTRAPASSA
5 MILHÕES DE CASOS5 MILHÕES DE CASOS

Nº 4661 • SEXTA-FEIRA • 9 DE OUTUBRO DE 2020 • SMABC.ORG.BR

ZAP DO SINDICATO
11 97407-3791

Apesar do número oficial, infectados já podem ser mais de 30 milhões, 
de acordo com estudo da Universidade Federal de Pelotas
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Ah, tá!   
Bolsonaro declarou à im-
prensa que acabou com Lava 
Jato "porque não tem mais 
corrupção no governo". A 
operação tem mais de 400 
investigações em curso.  

Golpe no Facebook
Guilherme Boulos denunciou 
à Justiça Eleitoral que um 
perfil falso na rede social 
induzia eleitores a doarem 
para a sua campanha em 
troca de sorteio.  

Pressão da oposição
Pelo 7º dia Doria não con-
seguiu votar o PL 529 nem 
pagando R$ 30 milhões por 
voto. Teonilio Barba alertou 
os deputados para que não 
assinassem.

Trabalho infantil
A cada 15 dias morre uma 
criança vítima do traba-
lho infantil no Brasil. De 
2007 a 2019, 23 morreram 
anualmente. O MPT lançou 
campanha sobre o assunto.   
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Notas e recados

Um acontecimento his-
tórico marcou a vitória da 
democracia na Grécia nesta 
última quarta-feira, quando 
a Suprema Corte daquele país 
condenou 68 líderes do parti-
do político neonazista Golden 
Dawn (Aurora Dourada), 
considerada uma organização 
criminosa. Por coincidência, 
no mesmo ano em que mor-
reu o herói da resistência gre-
ga contra os nazistas, Manolis 
Glezos, que ousou derrubar a 
bandeira nazista da Acrópole 

Ateniense, em 1941.
Em setembro de 2013, 

militantes nazistas assassina-
ram no subúrbio de Atenas o 
rapper e militante antifascista 
Pavlos Eyssas, que gerou uma 
grande onda de protestos. 
Membros do Aurora Dourada 
causavam medo e terror com 
seus grupos de motociclistas 
vestidos de preto, encapuza-
dos e armados com barras de 
ferro perseguindo imigrantes, 
ativistas de partidos de es-
querda, comunidade LGBT, 

judeus, intelectuais e jorna-
listas antifascistas. 

Uma multidão de cerca de 
20 mil pessoas se aglomerou 
em frente ao Palácio da Justiça 
de Atenas durante o final do 
julgamento e, a cada senten-
ça de condenação, vibravam 
comemorando a decisão aos 
gritos de “nazistas no xadrez”. 

O desfecho do julgamen-
to, que durou mais de cin-
co anos, foi amplamente 
comemorado também nos 
demais países da Europa, 

dada a sua importância, só 
comparável ao Julgamento de 
Nuremberg, que condenou os 
oficiais nazistas pelos crimes 
cometidos na Segunda Guer-
ra Mundial. 

Podemos dizer que é uma 
vitória da democracia em 
todo o mundo, inclusive no 
Brasil, num momento em 
que a Constituição e o Esta-
do de Direito em nosso país 
são frequentemente violados 
dando lugar à política de ódio 
e intolerância.

UMA GRANDE VITÓRIA DA DEMOCRACIA UMA GRANDE VITÓRIA DA DEMOCRACIA 
NA GRÉCIA E NO MUNDONA GRÉCIA E NO MUNDO

Comente este artigo.
Envie um e-mail para 
formacao@smabc.org.br
Departamento de Formação

Saiba mais

Estado de SP registra média de 150 Estado de SP registra média de 150 
pessoas mortas por dia de Covid-19pessoas mortas por dia de Covid-19
Epicentro da pandemia de 

Covid-19 no país, o Estado 
de São Paulo registrou 36.669 
mortes e 1.016.755 infectados. 
Em 24h, foram 179 óbitos e 
5.916 novos casos, segundo 
balanço da Fundação Seade 
do dia 7. 

A média móvel de mortes 
em sete dias é de 150 óbitos 
por dia, variação de -13% em 
relação aos dados de 14 dias, o 
que indica estabilidade em um 
patamar alto. A média de casos 
é de 4.447 por dia. 

A Região Metropolitana de 
SP tem 42,2% dos leitos de UTI 
ocupados. Do total de mortes, 
35,5% foram na capital, 23,9% 
na Região Metropolitana (ex-
ceto capital) e 40,7% no inte-
rior/litoral.

ABC 
No ABC, a última atualiza-

ção teve 2.596 mortes e 67.334 
casos, de acordo com boletim 
do Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC do dia 7, com 
base nas informações das pre-
feituras. 

São Bernardo é a cidade 
com mais casos e mortes da 
região. São 28.908 infectados 
e 935 vidas perdidas, segundo 
a Prefeitura. 

 
Brasil
O Brasil ultrapassou 5 mi-

lhões de infectados e 148.228 

pessoas mortas de Covid-19. 
Em 24h, foram 734 mortes no 
país e 31.553 casos confirma-
dos. Os dados são do painel 
do Ministério da Saúde do 
dia 7. 

A média móvel em sete dias 
é de 631 mortes por dia, varia-
ção de -9% em relação aos da-
dos de 14 dias. A média móvel 
de infectados é de 26.967 por 
dia, variação de -7%, segundo 

balanço do consórcio de veícu-
los de imprensa. 

Mundo
O mundo tem 1.048.781 

mortes registradas e 35.89 mi-
lhões de casos, de acordo com a 
OMS (Organização Mundial da 
Saúde). O Brasil é o 2º com mais 
mortes, atrás apenas dos Esta-
dos Unidos, e o 3º com mais 
casos, atrás de EUA e Índia. 

Na segunda-feira, 12, feriado do Dia da Nossa Senhora Aparecida, não haverá expediente no Sindicato. A próxima edição 
da Tribuna será na quarta, dia 14.

Expediente do Sindicato

Para Jaime Luiz Bellisoni, o Billy da 156, trabalhador na Mercedes. Necessário agendamento 
pelos telefones 3147-9797 e 3285-2922. De segunda a sexta, das 8h às 17h. Sábado, das 8h às 12h. 
Banco de sangue do Hospital 9 de Julho. Rua Peixoto Gomide, 613, 1º subsolo, Cerqueira César, 
São Paulo. Estacionamento gratuito na mesma rua, 707 (Hotel Blue Tree Towers). 

Doe sangue
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Levantamento da Universidade Federal de Pelotas
aponta que a pandemia já infectou seis vezes mais pessoas no país

Brasil tem mais 5 milhões
de infectados pela Covid-19, 

mas podem ser 30 milhões
A pandemia do corona-

vírus alcançou ontem mais 
de 5 milhões de notificações 
no Brasil. Segundo o bole-
tim divulgado pelo consór-
cio de imprensa, o Brasil 
tem 5.002.357 infectados e 
148.304 mortos em decor-
rência da doença.

Porém, um levantamento 
realizado pela Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel) 
assegura que a pandemia já 
infectou seis vezes mais pes-
soas do que os números di-
vulgados, ou seja, 30 milhões 
de pessoas. A estimativa vem 
do levantamento EpiCo-
vid-19 que já realizou testes 
rápidos de coronavírus em 
133 cidades dos 26 estados 
brasileiros, além do Distrito 
Federal. 

“Sabendo que esse número 
na verdade atinge os mais po-
bres, fico imaginando uma fa-
mília, pai e mães com os filhos 
na hora que um se contamina, 
o medo que isso representa. 
É muita gente que passa por 
essa situação de não saber 
se vai viver ou morrer”, la-
mentou o secretário-geral do 
Sindicato, Moisés Selerges. 

O dirigente lembrou que a 
situação fica ainda mais difí-
cil de lidar com o país sendo 
comandado por um governo 
que minimiza a gravidade da 
doença. 

GRUPOS ETÁRIOS
EXTREMOS

“É muita gente que 
passa por essa situação 
de não saber se vai 
viver ou morrer”.
Moisés Selerges
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“Sabemos que se tivessem 
sido tomadas medidas sérias, 
se não tivessem chamado de 
‘gripezinha’, não teríamos 
chegado a esse número. O 
que dói é a falta de atenção 
que deram pra isso, mas num 
país que tem gente que pensa 
que a Terra é plana, não é de 
estranhar essa postura”. 

Moisés lembrou que o Ma-

As quatro primeiras fases 
da pesquisa realizada pela Uni-
versidade Federal de Pelotas já 
foram concluídas, as duas últi-
mas, financiadas pela Fapesp 
(Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo) 
e pelo próprio Ministério da 
Saúde, devem ser encerradas 
em novembro.

O estudo aponta que o perfil 

dos infectados está mudando. 
Na primeira fase, as principais 
vítimas eram da população 
economicamente ativa. Agora, 
são de "grupos etários extre-
mos" - jovens e idosos que estão 
abandonando a quarentena. 
Ainda assim, desde o início da 
pandemia, a pesquisa constata 
que pessoas de baixa renda são 
as mais vulneráveis à Covid-19.

SUS? QUE SUS?
Em meio à pandemia o 

Brasil já teve três ministros 
da saúde e o atual, Eduardo 
Pazuello, não é da área. Tanto 
é o seu desconhecimento que 
ele chegou a afirmar ontem, 
durante o lançamento da 
Campanha do Outubro Rosa 

de 2020 que desconhecia o 
Sistema. “Eu não sabia nem 
o que era o SUS. Eu passei 
a minha vida sendo tratado 
em instituição pública do 
exército, vim conhecer o 
SUS a partir deste momento 
da vida”.

racanã antes das reformas 
tinha capacidade para 150 mil 
torcedores. “É como pensar no 
estádio lotado de mortos”.  

“A incerteza é outra coisa 
que dói. A única certeza que a 
gente tem é que esse governo 
não vai fazer força nenhuma 
para trazer tranquilidade à 
população, os números que 
importam para Bolsonaro 
são só o 01, 02, 03 que têm 
o sangue dele”, criticou.

No dia 8 de agosto, o Bra-
sil ultrapassou a marca de 100 
mil mortes. Os Metalúrgicos 
do ABC participaram, na 
véspera, do Dia Nacional de 
Luta em Defesa da Vida e dos 
Empregos, convocado pela 
CUT, demais centrais sindi-
cais, frentes Brasil Popular e 
Povo Sem Medo. Foram reali-
zadas paralisações simbólicas 
de 100 minutos nos locais de 
trabalho, um minuto para 
cada mil vidas perdidas para 
a Covid-19.



no princípio  
a palavra fez-se trabalho 
e tudo era aço  
forja e martelo 
:máquina em mim 
 
na escola aprendi  
ser cada dia 
menos menino 
e um pouco mais  
operário 
 
desde cedo troquei  
lancheira por marmita 
bermuda por uniforme 
chinelo por sapato 
bola por hora-extra 
 
aprendi que eles 
inventaram o trabalho 
fizeram a fábrica 
nos deram emprego 
e eram donos do dinheiro 
 
no final do mês  
tinha um envelope 
com um pouco de pão 
alguma roupa  
talvez um refúgio 
 
talvez um filme 
preto e branco 
quem sabe 
... 
do trabalho fez-se vicio 
da alegria fez-se dever 
do caminho fez-se rota  
dia após dia 
ano e ano e ano 
 
malhando ferro 
cortando lata 
levando carga 
escrevendo carta 
catando lixo  
 
um filme sem final 
sem barco 
sem bandeira 
sem memória 
sem alegria 
 apenas um sorriso triste  quem sabe  um filho  quem sabe
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Tribuna Esportiva

Brasileirão

Amanhã – 19h
Palmeiras x São Paulo

Allianz Parque

Domingo – 16h
Santos x Grêmio

Vila Belmiro

Domingo – 20h30
Ceará x Corinthians

Fortaleza (CE)

fotos: divulgação

Airton Mendes é peão. Tra-
balhou e trabalha como ferra-
menteiro. Tem uma história de 
40 anos nas lutas sindicais do 
ABC, sobretudo São Bernardo 
e Diadema, onde ajudou na 
formação de grupos e comis-
sões de fábrica desde o início 

Cinema
A única saída é Lutar
O filme “Abraço - A única saída é Lutar”, 
direção DF Fiuza, retrata a resistência dos 
professores no Sergipe e a luta do movimento 
sindical e estudantil contra a desvalorização 
da educação. Lançamento dia 15 nos dri-
ve-ins, cinemas selecionados e no cinema 
virtual e, a partir do dia 29, será distribuído 
em plataformas digitais.

dos anos 1980. Trabalhou em 
diversas metalúrgicas, entre 
elas, Injecta e Resil. É pro-
fessor de Língua Portuguesa, 
projetista e poeta. Contato: 
profairton.aurora@gmail.com 

Leia ao lado um de seus 
poemas.

Shows inéditos
Rock e música pop beneficente
Diversos shows inéditos de nomes como 
Paul McCartney, The Who, The Cure, Them 
Crooked Vultures, Noel Gallagher, Muse, Ed 
Sheeran e Pulp estão disponíveis gratuita-
mente até 31 de outubro no canal do YouTube 
TCTUnseen. Trata-se de uma iniciativa do 
Roger Daltrey, do The Who, para arrecadar 
fundos a adolescentes com câncer.

Rock nacional
Paralamas do Sucesso
O Paralamas do Sucesso faz neste domin-
go, dia 11 de outubro, a partir das 20h sua 
segunda live. O trio nacional apresenta 
seus grandes sucessos direto do palco do 
CCBB Rio de Janeiro, com transmissão 
via YouTube. youtube.com/osparalamas-
dosucesso.

Crianças
Musicar – Festival de Música Infantil
No mês das crianças tem a 1ª edição online do 
“Musicar” que traz 50 atrações divididas em 
shows, vivências, oficinas e podcasts. Desta-
cam-se a participação da moçambicana Lenna 
Bahule, da carioca Bia Bedran e do paulista 
Hélio Ziskind. De 10/10 a 15/11. Confira pro-
gramação completa em: musicar.art.br

da vida
que me dei

Eliminatórias
da Copa

Hoje – 21h30
Brasil x Bolívia

Neo Química Arena

• A seleção brasileira es-
treia hoje nas Eliminató-
rias da Copa. Ederson 
herdou a camisa 1. Porém 
quem treinou entre os 
titulares foi Weverton, 
camisa 12. 

• A vitória do São Paulo em 
casa após sete jogos sem 
vencer e a primeira derro-
ta do Palmeiras dão o tom 
do clássico em confronto 
direto pelas primeiras 
posições. 

• O zagueiro Danilo Avelar 
tem suspeita de lesão gra-
ve no joelho após disputa 
nos acréscimos contra o 
Santos. As opções do Co-
rinthians são Gil e Bruno 
Méndez.


