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Coletivo arrecada fios de cabelo e produtos de higiene para 
ajudar mulheres. Campanha segue até o final do mês 

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE PRODUTOS
DE HIGIENE PESSOAL E FIOS DE CABELO

fotos: adonis guerra
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Democracia no Chile 
Os chilenos aprovaram a 
criação de uma Assembleia 
Constituinte para redigir 
uma nova Carta Magna, a 
fim de substituir a feita na 
ditadura de Pinochet.

Verba desviada
Nas eleições de 2018, o 
PSL-RJ desviou R$ 49 mil 
de sua cota feminina para 
empresas ligadas a asses-
sores de Flávio Bolsonaro, 
envolvidos na rachadinha.  

Pacote de veneno
O Governo Bolsonaro li-
berou mais 10 agrotóxicos 
produzidos na China. Entre 
os produtos estão três prin-
cípios ativos proibidos pela 
União Europeia.   

Desrespeito aos trabalhadores
A justiça condenou a Latam 
a pagar R$ 500 mil de 
indenização por demissão 
em massa em 2015, sem 
nenhuma negociação com 
o sindicato da categoria.   
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Notas e recados

A indústria como conhece-
mos hoje na região do Grande 
ABC foi moldada a partir dos 
anos 1950, tornando-se o mais 
importante centro de ativi-
dade industrial do país já na 
década de 1970. Desde então 
tivemos relevantes avanços 
socioeconômicos entreme-
ados pelas diferentes crises 
industriais, chegando assim 
ao momento atual.

O que temos hoje é uma 

região que segue no topo da 
economia nacional, como 
mostram os indicadores do 
IBGE para o PIB municipal, 
apesar da completa ausência 
de um projeto de desenvolvi-
mento e das práticas anti-in-
dustriais do governo federal, 
ao lado do descompromisso 
do governo estadual em rela-
ção a um de seus mais impor-
tantes polos industriais. 

De modo acelerado, as 

economias paulista e regional 
sofrem perda relevante da 
riqueza gerada pelo setor in-
dustrial do Grande ABC, cuja 
participação no PIB regional 
cai de 32,4% em 2010 para 
23,1% em 2017. Essa redução 
também se reflete diretamente 
nas receitas que os governos 
municipais podem mobilizar 
em políticas públicas, com 
uma redução per capita es-
timada em 5,4% no mesmo 

período, dado que deve se 
mostrar ainda mais crítico 
quando tivermos os números 
fechados para 2019 e 2020. 

Esse cenário reforça a ne-
cessidade de atuação dos 
governos municipais e do 
Consórcio Intermunicipal 
Grande ABC em torno de 
políticas para o fortalecimen-
to da indústria local e para 
a superação da crise, com a 
máxima urgência. 

PARA RECONSTRUIR O GRANDE ABC PARA RECONSTRUIR O GRANDE ABC 
Comente este artigo.
Envie um e-mail para 
sumetabc@dieese.org.br
Subseção do Dieese
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ABC ultrapassa 71 mil 
casos de Covid-19

As sete cidades do ABC 
registraram 71.201 infectados 
e 2.718 pessoas mortas pela 
Covid-19, segundo o boletim 
do Consórcio Intermunicipal 
Grande ABC de ontem, com 
base nas informações das pre-
feituras. Do total, 62.273 pa-
cientes estão recuperados.  

São Bernardo tem mais 
casos e mortes na região, com 
956 vidas perdidas e 30.196 
infectados, de acordo com a 
Prefeitura. 

O índice de isolamento so-
cial no sábado, dia 24, ficou 
em: Santo André (41%), São 
Bernardo (43%), São Caetano 
(39%), Diadema (37%), Mauá 
(36%) e Ribeirão Pires (42%). 
Rio Grande da Serra não tem 
medição. 

Estado de SP
O Estado de São Paulo, epi-

centro da pandemia no país, já 
teve 38.747 mortes e 1.091.980 
infectados. Em 24h, foram 
2.725 infectados e 21 óbitos no 
balanço do dia 25 da Fundação 
Seade. Os dados são menores 
aos fins de semana e início de 
semana devido ao atraso nas 
notificações. 

No sábado, dia 24, a média 
móvel semanal foi de 734 óbi-

tos, mais baixo desde abril. A 
queda acontece após o Estado 
permanecer por 23 semanas 
seguidas com média total acima 
de mil mortes por dia, de acor-
do com o consórcio de veículos 
de imprensa. 

A ocupação dos leitos de 
UTI no Estado está em 39,9%. 
Do total de mortes, 34,7% foram 
na capital, 23,6% na Região Me-
tropolitana (exceto capital, ABC 
incluso) e 41,8% interior/litoral. 

Brasil 
O Brasil chegou a 157.134 

mortes e 5,39 milhões de casos 

confirmados. Em 24h, foram 
231 óbitos e 13.493 infectados. 

A média móvel em sete dias é 
de 468 mortes por dia, variação 
de -17% em relação aos dados de 
14 dias. A média móvel de casos 
é de 23.031 por dia, variação de 
-1%, de acordo com o consórcio 
de veículos de imprensa. 

Mundo
Enquanto o Brasil não saiu 

da primeira onda da pandemia, 
a Europa enfrenta a segunda 
onda da pandemia. A Espanha 
decretou estado de emergência, 
a Itália e a Alemanha bateram 

seus recordes diários de casos, 
com 19.143 e 11.287, respecti-
vamente. 

Os Estados Unidos também 
registraram dois dias seguidos 
de recordes de casos diários, 
com 83.718 infectados no sá-
bado, 39 a menos do que no 
dia anterior. 

O mundo já registrou 
1.150.961 mortes e 42,7 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.
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A segunda edição da 
Campanha “Doe Fios 
de Amor” realizada 

no Outubro Rosa 2020, está 
chegando à sua reta final, mas 
ainda dá tempo de participar. 
No último sábado, 24, as doa-
ções encheram duas caixas de 
mechas de cabelo durante o 
Drive Thru Solidário, realizado 
pelo Coletivo das Mulheres 
Metalúrgicas do ABC, em 
frente à Regional Diadema.

Os fios arrecadados serão 
doados ao ‘Instituto Amor em 
Mechas’ para confecção de 
perucas a pacientes que lutam 
contra o câncer e perderam o 
cabelo em função da quimio-
terapia.  

Na ocasião também foram 
coletados produtos de higie-
ne pessoal. Esses itens serão 
encaminhados a Casa Beth 
Lobo que atende mulheres em 
situação de violência. 

Sucesso
A diretora executiva do 

Sindicato, Michelle Marques, 
destacou que o Drive Thru 
foi um sucesso, agradeceu aos 
que colaboraram e enfatizou a 
participação das crianças e das 
companheiras ex-trabalhado-
ras na BCS. 

“Agradecemos o empenho 
das companheiras e dos com-
panheiros em mais uma ação 
solidária da categoria. Mas 
gostaria de destacar especial-
mente a garra das duas com-
panheiras, que trabalhavam 
na BCS e hoje estão desem-
pregadas e vieram de ônibus 
fazer suas doações. São gestos 
como estes que nos incentivam 
e nos fazem acreditar num país 
melhor, mais solidário e justo”.

Sobre a participação das 
crianças que fizeram questão 
de ir levar seus cabelos, a diri-
gente destacou: “Outra situa-
ção que nos emocionou foi ver 
as crianças doando mechas de 
cabelo. É muito bom saber que 
nossa campanha conseguiu 
mobilizar também o público 
infantil, já que aprendizado e a 
sensibilização de se colocar no 
lugar do outro também são ob-
jetivos das nossas campanhas”.

Solidariedade: Metalúrgicas arrecadam fios de 
cabelo e produtos de higiene para ajudar mulheres

Campanha segue até o final do mês,
doações devem ser entregues na Regional Diadema

Ainda dá tempo de par-
ticipar. Até o final desta 
semana, os produtos de 
higiene pessoal e os fios de 
cabelo poderão ser entre-
gues na Regional Diadema 
(Av. Encarnação, 290 – Pi-
raporinha).

Doe fios
de amor

Saiba como doarSaiba como doar: : 

• São aceitos todos • São aceitos todos 
os tipos de cabelo.os tipos de cabelo.

• O cabelo deve ter, • O cabelo deve ter, 
no mínimo, 15 cm de no mínimo, 15 cm de 
comprimento, podendo comprimento, podendo 
ser só uma mecha.ser só uma mecha.

• Diga ao cabeleireiro • Diga ao cabeleireiro 
que você está cortando que você está cortando 
para doar.para doar.

• O corte deverá ser • O corte deverá ser 
feito com o cabelo seco.feito com o cabelo seco.

• Coloque o cabelo • Coloque o cabelo 
cortado bem amarrado cortado bem amarrado 
no elástico em um no elástico em um 
saquinhosaquinho

A Campanha 
continua
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Tribuna Esportiva

#ParabensLula
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• O Corinthians espera contar 
com os retornos do atacante 
Jô e do lateral-esquerdo Lu-
cas Piton, que se recuperam 
de lesões, nas oitavas da 
Copa do Brasil.  

• Mesmo sem técnico ainda, 
o Palmeiras negocia refor-
ços na defesa e no ataque. 
Entre eles Marquinhos Ci-
priano, do Shakhtar Do-
netsk, e Cacá do Cruzeiro.

• Diniz defendeu Daniel 
Alves após o jogo contra 
o Fortaleza. “Ele entrega 
mais do que vocês ima-
ginam. É nossa maior 
referência”, disse. 

• Cuca admitiu dificuldades 
no meio-campo após lesão 
de Carlos Sánchez. Arthur 
Gomes, Lucas Lourenço 
e Jean Mota já foram 
testados. 

• No Brasileirão feminino, 
o Corinthians venceu o 
Grêmio por 3 a 0 no jogo 
de ida e fica perto das 
semifinais. O outro con-
fronto é entre Palmeiras e 
Ferroviária.

Há exatos 75 anos nascia, 
em Caetés, na cidade de Ga-
ranhuns, Pernambuco, o filho 
de Dona Lindu que se tornaria 
o maior presidente deste país 
e umas das maiores lideranças 
políticas mundiais. Antes dis-
so, o menino veio com mãe e 
os irmãos para São Paulo em 
um caminhão pau de arara. 
Tornou-se metalúrgico, pas-
sou a reivindicar melhores 
condições de trabalho, en-
volveu-se com o movimento 
sindical, do qual se tornou 
seu principal nome. Presidiu 
o Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC, ajudou a criar a CUT, 
fundou o Partido dos Traba-
lhadores, e após três eleições 
se tornou presidente do Brasil. 
Foi reeleito e ajudou a eleger 
sua sucessora. 

“São 75 anos de uma histó-
ria maravilhosa, não só para 
Lula e sua família, mas para o 
povo brasileiro que agradece 
esses 75 anos. Lula é extrema-
mente necessário. E ele tem 
demonstrado muita força ao 
longo de todo esse processo, 
encarando tudo com garra e 
dignidade. Ele é igual massa 
de pão, quanto mais bate mais 
cresce. Parabéns, muita saúde, 
paz, força e disposição por-
que a gente precisa de você”, 
felicitou o secretário-geral do 
Sindicato Moisés Selerges. 

Aniversário do eterno presidente Lula terá comemoração virtual

“Curiosamente, antes das 
eleições, uma nova denúncia 
da Lava Jato de Curitiba é 
aceita contra Lula. Mais uma 
vez sem nenhum fundamen-
to. A perseguição continua 
porque Lula é um risco para 
quem é contra o povo mais 
pobre ter acesso a direitos no 
Brasil”, afirmou. 

Lula Day
Nesta terça-feira, 27 de 

outubro, militantes da es-
querda brasileira e interna-
cional, além dos dirigentes 
do PT, promovem no Brasil 
e no mundo o ‘Lula Day’, em 
comemoração ao aniversário 

do ex-presidente Lula. As 
atividades vão celebrar a vida 
e a história de Lula e também 
reforçar a luta pela restituição 
dos direitos políticos do ex-
-presidente e a defesa de um 
julgamento justo dos proces-
sos ilegais das quais foi vítima.

Hoje, a partir das 18h30 
um programa especial “Ani-
versário de Lula” será rea-
lizado nas redes do Comitê 
Lula Livre, do Instituto Lula, 
do PT e outros parceiros so-
bre a vida do ex-presidente. 
Acesse: facebook.com/insti-
tutolula.

No Brasil, as atividades 
nas ruas e nas redes também 

vão denunciar a política 
genocida de Jair Bolsonaro, 
a perseguição de Lula, con-
denado de maneira injusta e 
ilegal em um processo reple-
to de ilegalidades cometidas 
por integrantes do Ministério 
Público Federal e do ex-juiz 
Sérgio Moro.

Já no exterior, o Lula Day 
começou no sábado e con-
tará até esta terça-feira com 
atividades organizadas pelos 
Comitês Lula Livre, núcleos 
do PT e coletivos de 12 países. 
O evento global teve arte, cul-
tura, debate político e lutas. 

Com informações do Co-
mitê Lula Livre


