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Ministro infectado   
O ministro da Saúde, ge-
neral Eduardo Pazuello, 
confirmou que está com Co-
vid-19. Ele é o 12º auxiliar 
do 1º escalão do governo 
Bolsonaro infectado. 

Articulação da oposição 
Após recusa de compra da 
vacina chinesa, a oposição 
se articula para pedir que 
o STF obrigue o governo a 
comprar e distribuir vacinas 
aprovadas.  

Decisões científicas
O presidente da Anvisa dis-
se que toda decisão sobre 
as pesquisas em andamento, 
não será alvo de “alteração, 
influência e pressão” que 
não seja da ciência.

Senador vítima da Covid-19
O senador Arolde de Oli-
veira morreu no Rio, aos 83 
anos, vítima da Covid-19. 
Ele defendeu o uso da clo-
roquina e disse que o isola-
mento social era 'inútil'.  
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Notas e recados

Na manhã do dia 25 de 
outubro de 1917, revolucio-
nários do Partido Bolchevi-
que, liderados por Lênin e 
Trotsky, tomam o Palácio de 
Inverno em Petrogrado (hoje 
São Petersburgo), a sede do 
então Governo Provisório da 
Rússia, inaugurando, assim, 
o marco oficial da Revolu-
ção Russa ou Revolução de 
Outubro.  

A Revolução foi uma con-
sequência da entrada da 

Rússia na Primeira Guerra 
Mundial, que agravou enor-
memente as condições de 
vida do povo russo, gerando 
muitas rebeliões em várias 
partes do país. O Partido 
Bolchevique, liderado por 
Lênin, soube transformar 
a revolta popular em um 
processo revolucionário que 
levou os bolcheviques ao po-
der sob a bandeira “Pão, Paz 
e Terra”. Pela primeira vez a 
experiência do socialismo 

se tornaria uma realidade na 
história mundial rivalizando 
com o capitalismo.

A Revolução de Outubro 
teve um impacto mundial 
sem precedentes na história. 
Para se ter uma dimensão 
desse impacto, basta lem-
brarmos que, 40 anos após 
a tomada do poder pelos 
Bolcheviques, um terço da 
humanidade se achava viven-
do sob regimes socialistas. 

É impossível compreen-

dermos o século XX sem a 
Revolução Russa. Todos os 
grandes acontecimentos do 
século passado após 1917 
guardam alguma relação 
direta ou indireta com ela. 
A compreensão dos erros e 
dos acertos da experiência do 
“Socialismo Real”, que abalou 
o mundo capitalista, é fun-
damental para avançarmos 
na nossa utopia rumo a uma 
sociedade sem explorados e 
sem exploradores.

O OUTUBRO VERMELHO DE 1917 O OUTUBRO VERMELHO DE 1917 
QUE ABALOU O CAPITALISMOQUE ABALOU O CAPITALISMO

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

Saiba mais

Com a adoção de proto-
colos de higiene e limpeza 
e capacidade limite de 60% 
por conta da pandemia da 
Covid-19, o Clube de Campo 
dos Metalúrgicos do ABC 
será reaberto amanhã, das 
8h às 18h. 

Clube de Campo reabre
a partir de amanhã

Informações pelo telefone 
(11) 9 4335-9433 

e e-mail clube@smabc.org.br

O Clube de Campo abrirá 
aos sábados, domingos e feriados. 

Fica na rua Sorocaba, s/nº, Jardim Borda do 
Campo – na Estrada de Ribeirão Pires, no antigo 

Caminho 618, Estrada Velha de Santos, 
Riacho Grande, em São Bernardo.
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Obrigatório o uso 
de máscaras, haverá 
aferição da temperatura e 
disponibilização de álcool 
gel;

Quadras, quiosques 
e playground estarão 
liberados;

Lanchonete no local, 
com venda de gelo, carvão, 
porções, sorvete e bebidas 
em geral;

A piscina, a represa e os 
vestiários estarão fechados 
em cumprimento ao decreto 
21.333, de 09/10/2020, da 
Prefeitura de São Bernardo;

A ocupação dos 
quiosques é por 
ordem de chegada. Os 

quiosques maiores devem 
ser reservados com 
antecedência;

A entrada para 
convidados custa R$ 8 
com nome na lista da 
reserva. Sem nome na lista, 
convidado paga R$ 10. O 
pagamento é somente em 
dinheiro. O Clube não aceita 
nenhum tipo de cartão.
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nhou novos contor-
nos do ano atípico 

de 2020. No tradicional mês 
de conscientização e pre-
venção contra o câncer de 
mama, o Coletivo das Mu-
lheres Metalúrgicas do ABC 
também levantou a pauta do 
combate à violência contra a 
mulher. Preocupação causada 
principalmente pelo aumento 
de agressões no ambiente 
doméstico, em função do 
isolamento social, necessário 
no combate à pandemia. 

Campanha
Além de tratar do tema 

nas edições da Tribuna ao 
longo do mês, as metalúrgi-
cas retomaram a campanha 
“Doe fios de amor”, iniciada 
no ano passado e que foi 
um sucesso de arrecadação. 
Para facilitar as doações, o 
Coletivo promove amanhã, 
das 9h às 17h, um drive 
thru solidário na Regional 
Diadema (Av. Encarnação, 
290 - Piraporinha). Além 
dos fios de cabelo, podem ser 
doados também produtos de 
higiene pessoal.  

“Mais uma vez, as Meta-
lúrgicas do ABC realizam 
uma ação afirmativa no mês 
de outubro. Entendemos que 
essa campanha permanente 

de conscientização no com-
bate à violência contra mulher 
é essencial, principalmente 
com este governo que não tem 
políticas voltadas para isso e 
com uma ministra na área que 
é contra os direitos humanos 
e contra políticas afirmativas 
para essa situação”, declarou a 
integrante do Coletivo e CSE 
na Samot, Maria do Amparo 
Travassos Ramos. 

Saúde
As metalúrgicas também 

reforçam a necessidade de 
atenção com os cuidados em 
relação à saúde. “Imaginamos 
o quanto é difícil para uma 
mulher que sofre agressões se 
lembrar de cuidar da saúde. 
Mas é preciso, além de cuidar 
da saúde emocional, criar 
forças para denunciar, se for-
talecer junto a uma rede de 
apoio e, sim, olhar para o seu 
corpo, fazer o autoexame e se 
cuidar sempre em todos os 
aspectos. Nós nos colocamos 
à disposição para contribuir 
nessa rede de apoio, procure a 
CSE na sua empresa, ou entre 
em contato com o Sindicato, 
seja para doar ou para pedir 
ajuda. Estamos juntas, sem-
pre”, reforçou a integrante do 
Coletivo e membro da dire-
ção plena da CUT-SP Mércia 
Silva Rodrigues. 

Metalúrgicas promovem Drive Thru 
Solidário na Regional Diadema amanhã

Serão arrecadados fios de cabelo para as que lutam contra o câncer
e produtos de higiene para entidades que atendem vítimas de violência doméstica

“Imaginamos o quanto é 
difícil para uma mulher que 
sofre agressões se lembrar 

de cuidar da saúde” 

Mércia Silva Rodrigues

O câncer de mama é 
segundo tipo que mais 
acomete brasileiras. Os 
principais sinais e sinto-
mas são: caroço, geral-
mente endurecido, fixo 
e indolor; pele da mama 
avermelhada ou parecida 
com casca de laranja, alte-
rações no mamilo e saída 
espontânea de líquido. 
Também podem aparecer 
pequenos nódulos no pes-
coço ou nas axilas.

Além de estarem aten-
tas ao próprio corpo, mu-
lheres de 50 a 69 anos 
devem fazer mamografia 
de rastreamento a cada 
dois anos. Esse exame 
pode ajudar a identificar 
o câncer antes de a pessoa 
ter sintomas. 

Se perceber alguma 
alteração nas mamas du-
rante o autoexame, pro-
cure um ginecologista ou 
o mastologista.

Prevenção
do câncer de 

mama

“Mais uma vez, as 
Metalúrgicas do ABC 

realizam uma ação afirmativa 
no mês de outubro” 

Maria do Amparo Travassos Ramos

A cada dois minutos uma 
mulher é agredida no Brasil. 
Em meio à pandemia, os femi-
nicídios tiveram crescimento 
no primeiro semestre de 2020 

Números da violência 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado, passa-
ram de 636 para 648, segundo 
a 14ª edição do Anuário Bra-
sileiro de Segurança Pública.

Doações
Amanhã, quem for fazer a 

doação na Regional Diadema 
não precisará sair do carro, as 
metalúrgicas estarão na calça-
da recebendo as doações das 
9h às 17h.  Nos outros dias, os 
fios e os produtos de higiene 
pessoal podem ser entregues 
ao CSE na fábrica, no Sindi-
cato e nas Regionais. Se não 
puder, entre em contato que o 
Sindicato retirará as doações. 

Os fios de cabelo serão 
doados a pacientes que lutam 
contra o câncer. Devem ter, 
no mínimo, 15 cm, estar bem 
amarrados com elástico e 
dentro de um saquinho plás-
tico. Pode ser só uma mecha.

Já os produtos de higie-
ne pessoal serão doados a 
entidades que atendem mu-
lheres vítimas de violência 
doméstica.
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Tribuna Esportiva

Copa do Brasil

Domingo – 20h30
São Paulo x Fortaleza

Morumbi

• Com 58 gols em 35 jo-
gos (1,6), o São Paulo 
já tem mais gols do que 
na temporada passada 
inteira, quando teve sua 
pior média, com 56 gols 
em 60 jogos (0,93). 

• O Santos pode ter o retor-
no dos titulares Marinho 
e Lucas Veríssimo no Bra-
sileirão, que desfalcaram 
o time nas últimas três 
partidas por dores. 

• Depois da recusa de Mi-
guel Ramírez, o Palmei-
ras busca novamente um 
treinador. Entre as opções 
estão o argentino Gabriel 
Heinze e o espanhol Qui-
que Setién.

Tem bebês que apenas 
choram
E anciãos que a Deus 
adoram,
Tem criança indo à escola 
E guris cheirando cola.

Tem netinho sem avó
E gente vendendo pó.
Tem artista tem banqueiro
E muita gente sem dinheiro.

Tem turista, tem bacana
Tem gente com muita grana
Tem doutor, tem professora
Nesta gente sofredora

Tem gente que vai e vem
Lutando por algum vintém.
Tem gente que trabalha
E político que atrapalha.

Tem polícia, tem ladrão
E gente de bom coração
Tem assalto e poesia
tem canção e correria.

tem gente que passa fome
Também tem quem muito 
come
Comida nem sempre há
Na terra que tudo dá.

Tem gente que nada lê
E também que em nada crê
Tem muito trabalhador
Que só vota em seu doutor.

Tem gente que vende pão
E gari que varre o chão
Trabalhador desempregado,
Tem juiz e advogado.

Convivendo e se 
estranhando
Se abraçando e se matando
Neste grande emaranhado
Nosso povo foi moldado.

Tem até gente se amando
E no futuro acreditando.
No campo e na cidade
Construindo a sociedade.

fotos: divulgação

Jerônimo de Almeida Neto é 
ex-metalúrgico, foi coordenador 
da Comissão de Fábrica na Atlas 
Copco, fez parte da categoria du-
rante 27 anos. É formado em Ci-
ências Sociais, Pedagogia e pós-
-graduado em Administração. 
É autor de diversos livros, entre 

Cinema
Mostra Internacional online
A 44ª “Mostra Internacional de Cinema de 
São Paulo” acontece de maneira inédita: a 
maior parte da sua programação fica dispo-
nível online. São 198 filmes de 71 países dife-
rentes. Entre 22 de outubro e 4 de novembro. 
A programação virtual do evento pode ser 
acessada na plataforma ‘Mostra Play’ e cada 
filme custa R$ 6.

eles: Glossário da Reestruturação 
Produtiva – A Linguagem do 
Trabalho, Poemas para Maria e 
Prosa de peão. Foi um dos ide-
alizadores da COOPACESSO, 
cooperativa de escritores, onde 
atua como revisor e diretor. Leia 
ao lado um de seus poemas.

Festival virtual de cultura negra
Planet AFROPUNK
Em 2020, a Bahia sediaria o maior festival de 
cultura negra do mundo: o “Planet AFRO-
PUNK”. Mas por conta da pandemia, o evento 
acontece online, com shows simultâneos e gra-
tuitos transmitidos de países como Brasil, Áfri-
ca do Sul, Estados Unidos e Inglaterra. Nesta 
sexta, sábado e domingo, em diversos horários. 
Basta se inscrever no site: planetafropunk.com.

Arte urbana
OSGEMEOS na Pinacoteca 
A Pinacoteca retoma suas atividades com a expo-
sição “OSGEMEOS: Segredos”. Considerados os 
maiores representantes da arte urbana brasileira, 
os irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo exibem mais 
de 1.100 itens. Até 22/02/21, de qua a seg, das 14h 
às 20h, horários agendados. Ingressos: R$25 e R$ 
12,50 (venda somente pela internet). Aos sábados 
a entrada é gratuita. Praça da Luz, São Paulo.

80 anos de John Lennon
Exposição Museu da Imagem e do Som
O MIS reabre com a mostra “John Lennon em 
Nova York por Bob Gruen”, uma comemora-
ção aos 80 anos de nascimento e 40 anos de 
legado do ex-Beatles. Até 31/01/21. Sex, sab e 
dom, das 12h às 18h.  Ingressos: R$ 20 e R$ 10 
(venda somente online). Entrada gratuita às 
sextas e para crianças com até 5 anos. Avenida 
Europa, 158 – Jd Europa, São Paulo.

SOCIEDADE

Brasileirão

Domingo – 16h
Fluminense x Santos

Maracanã

Domingo – 16h
Atlético-GO x Palmeiras

Goiânia


