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MOBILIZAÇÃO
NA ARTEB
Empresa anuncia demissão de 200 trabalhadores,
Sindicato cobra direitos e ações para garantir o futuro
da planta em São Bernardo. Produção segue paralisada.
Página 3

.2

quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Notas e recados
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A farra do governo
Parlamentares de oposição
pedem que TCU investigue
gastos do governo Bolsonaro com alimentação. Só em
2020 foram R$1,8 bilhão.

Descaso em Manaus
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já é formalmente investigado pela PF.
Pedido do STF dá prazo
inicial de 60 dias para concluir investigações.

MÉDIA DE MORTES PELA COVID-19 NO
BRASIL SOBE E ESTÁ EM 1.058 POR DIA
Pelo quarto dia seguido, o
Brasil registrou crescimento
na média móvel de mortes
nos últimos sete dias. Com
1.206 pessoas mortas em
24h, a média móvel foi de
1.058 e é a maior desde 4
de agosto, quando foram
1.066 mortes. A variação é
de +6% em comparação aos
dados de 14 dias. O total de
vidas perdidas no país é de
218.918 desde o início da
pandemia.
Foram 63.627 casos confirmados em 24h, com a
média móvel em sete dias
de 51.550 infectados por
dia. A variação é de -6% em
relação a 14 dias.
O Amazonas bateu recorde de mortes em 24h,
com 192 vidas perdidas. A
média móvel em uma semana, 139 por dia, também
é recorde. No primeiro pico

da pandemia no Estado, em
maio, a média não passou de
70 mortes por dia.
Foram vacinadas 844.015
pessoas em 17 Estados e no
Distrito Federal. Os demais
não divulgaram os dados. O
balanço é do consórcio de veículos de imprensa do dia 26.
A Rt (taxa de transmissão) no país está em 1,08,
segundo o Imperial College
de Londres. Cada 100 pessoas com coronavírus infectam outras 108. Quando a
taxa é superior a 1, a doença
avança.
Estado SP
O Estado de São Paulo
chegou a 51.838 mortes
e 1.715.253 casos da Covid-19, de acordo com balanço da Fundação Seade
do dia 26. Em 24h, foram
12.959 casos e 282 óbitos.

A ocupação de leitos de
UTI está em 70,7% na Região Metropolitana.
Do total de mortes, 32,8%
foram na capital, 23,3% na
Região Metropolitana (exceto capital, ABC incluso)
e 43,8% no interior/litoral
do Estado.
Foram 212.073 pessoas
vacinadas no Estado, de
acordo com balanço do governo das 12h20 do dia 27.
ABC
O Grande ABC registrou 3.954 pessoas mortas
e 111.860 infectadas pela
Covid-19. Em 24h, foram
34 mortes e 852 novos casos.
A média móvel dos últimos sete dias está em 22
mortes e 580 casos por dia.
A variação da média móvel
em 14 dias é de +23,6% de
óbitos e +10,3% de casos.

CLUBE DE CAMPO ESTARÁ FECHADO

O balanço é da ABC Dados
do dia 26.
A ocupação dos leitos de
UTI está em 69,5%, segundo
o Consórcio Intermunicipal
Grande ABC. De acordo
com a entidade regional,
foram vacinadas 30.839
pessoas nas sete cidades no
boletim do dia 26.
A região recebeu 30.190
doses da vacina desenvolvida pela Universidade de
Oxford e pelo laboratório
Astrazeneca, que integram
o lote de 2 milhões importados pelo governo federal,
no dia 26.
A divisão foi: 9.110 doses
para São Bernardo, 8.740
para Santo André, 3.700
para São Caetano, 3.640
para Mauá, 3.440 para Diadema, 1.240 para Ribeirão
Pires e 320 para Rio Grande
da Serra.

Devido ao decreto estadual de reclassificação do Plano São Paulo, com fase vermelha aos fins de semana, o Clube de Campo dos
Metalúrgicos do ABC estará fechado nos dias 30 e 31 de janeiro e 6 e 7 de fevereiro. O decreto foi publicado no sábado, dia 23. Na fase
vermelha, somente atividades essenciais podem funcionar.

Tábua de salvação
Manter auxílio emergencial
é fundamental para salvar
vidas e recuperar economia.
Benefício garantiu a sobrevivência de 67,9 milhões de
pessoas.

Pela ciência
Com apoio de 90 entidades,
o SBPC lançou abaixo-assinado para pressionar o
Congresso a liberar R$ 4,3
bi contingenciados em 2020
para ciência e tecnologia.
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Sindicato exige
respeito aos
direitos dos
demitidos na
Arteb e cobra
medidas de futuro
Todos estão convocados
para assembleia hoje,
às 14h, na qual serão
apresentados os
resultados da reunião
entre o Sindicato e a
empresa, realizada ontem

O

rientados pelo
Sindicato, que cobra providências
da direção da fábrica, os
trabalhadores na Arteb
seguem de braços cruzados após os anúncios de
demissões na planta de São
Bernardo. Em reunião na
tarde da última terça-feira, 26, o RH da empresa
comunicou ao Sindicato
que 200 pessoas foram
demitidas.
Na manhã de ontem,
em nova assembleia, a
direção dos Metalúrgicos
do ABC conversou com o
pessoal sobre o andamento
das negociações e foi decidido que a produção segue
parada.
O secretário-geral dos
Metalúrgicos do ABC,
Moisés Selerges, explicou que o Sindicato cobra
ações que garantam o futuro da empresa, transparên-
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cia e o pagamento a todos
os que foram desligados.
“Discutimos o futuro
da Arteb sobre a recuperação judicial e produção.
A empresa nos disse que
no segundo semestre deste ano tem um contrato
fechado com a Fiat, isso
deve acontecer a partir
de setembro, o que traria
um gás para a empresa
continuar produzindo. Sobre as demissões, estamos
buscando uma saída e uma
situação menos traumática
possível”.
Todos os companheiros
e companheiras estão convocados para assembleia
que será realizada hoje, às
14h, na porta da fábrica,
na qual serão repassados
os encaminhamentos e
o conteúdo da reunião
realizada entre Sindicato e
direção da fábrica na tarde
de ontem.

Falta de política
industrial
O coordenador do
CSE Francisco Lourival
de Lima, o Chiquinho,
lembrou que a situação
na Arteb, de 2016 pra cá,
vem se agravando cada
vez mais. “Em 2016 fomos pegos totalmente de
surpresa com a demissão
de 370 companheiros e
companheiras”.
A respeito dos desligamentos recentes, o
dirigente ressaltou que
grande parte desses trabalhadores são veteranos
com mais de 20 anos de
empresa.
O fechamento da Ford
e a falta de políticas industriais para alavancar a
economia são fatores que
refletem diretamente na
atual situação da fábrica,
avaliou. “Também tem
o agravante do governo

que não tem um plano
de incentivo à economia,
não tem uma política
voltada para o desenvolvimento da indústria,
tudo isso afeta. A Arteb
é uma empresa de conteúdo nacional, não é uma
multinacional que busca
conteúdo lá fora, então
qualquer efeito externo
reflete muito forte aqui”.
Chiquinho citou como
exemplo a situação da
Ford. “A Sian, empresa do
Grupo na Bahia, ajudava
a compor os gastos aqui,
com o fechamento da
Ford, lá fechou também
e a Arteb ficou sem essa
ajuda, só piorou o que
já estava ruim. Por tudo
isso nossa mobilização é
muito importante neste
momento, precisamos lutar para que essa empresa
volte a ter credibilidade
no mercado e valorize
seus profissionais”.
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Tribuna Esportiva

A CUT e os Metalúrgicos do ABC
participam da programação do Fórum
Social Mundial, com
foco nos debates sobre luta sindical, futuro da indústria, trabalho decente, impactos
da pandemia e pelo
‘Fora, Bolsonaro’.
Em um contraponto ao Fórum Econômico Mundial, o Fórum Social Mundial
está na sua 20ª edição
e reúne movimentos
da sociedade civil organizada de maneira
virtual pela primeira
vez. A atividade, que
teve início dia 23, segue até domingo, 31.
Hoj e, na Tend a
Sindical Internacional, o debate será
“Como sair da crise”, das 9h às 11h,
com a participação

de sindicatos de vários continentes sobre
prioridades e propostas para proteger e
estender direitos trabalhistas a toda a classe trabalhadora. Das
15h às 18h, o tema
será “Fora, genocida:
ação internacional em
defesa da vida”, organizado pelas Frentes
Brasil Popular e Povo
Sem Medo.
Amanhã, das 10h
às 11h30, o painel
tratará de “Transição
justa por justiça social e climática”, com
a defesa da inclusão
da justiça social no
debate climático.
A programação e
como participar estão
disponíveis no site
wsf2021.net.
Futuro do trabalho
A CUT-RS organi-
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TRABALHO,
INDÚSTRIA
E ‘FORA,
BOLSONARO’
ESTÃO NOS
DEBATES DO
FÓRUM SOCIAL
MUNDIAL
zou a oficina “Futuro
do trabalho” no dia
25, que integrou a
programação do Fórum Social.
O ex-presidente
do Sindicato e presidente do TID-Brasil
(Instituto Trabalho,
Indústria e Desenvolvimento), Rafael
Marques, reforçou a
importância de uma
indústria nacional
forte para gerar empregos de qualidade.
“A desindustrialização no Brasil pode
virar tendência. A
nossa preocupação
como dirigente sindical tem que aumentar
quando uma montadora como a Ford decide deixar o mercado
brasileiro”, afirmou.
“A cada R$ 1 gerado na indústria, R$
2,40 são gerados na

economia. Enquanto
que no setor de serviços R$ 1 promove
R$ 1,60 na economia.
O comércio depende
da indústria. O setor
de serviços depende da indústria. Ela
movimenta o mercado, gera empregos
diretos, indiretos e
derivados”, destacou.
Previdência
A CNM/CUT
(Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT) promoveu o seminário
“Previdência Social
pública e da classe
trabalhadora” no dia
26, com o ex-ministro
da Previdência Social
Carlos Gabas e a diretora técnica adjunta
do Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e

Estudos S ocioeconômicos), Patrícia
Pelatieri.
O presidente da
Confederação, Paulo Cayres, o Paulão,
ressaltou os impactos
nefastos do desmonte
do Estado.
“ Temos o maior
sistema de saúde do
mundo, o único que
tem uma plataforma capaz de vacinar
todos. Querem destruir. A Previdência
é a maior carteira de
benefícios do mundo
também. Conquistamos tudo isso e agora querem destruir.
Precisamos mobilizar
para que possamos
refletir sobre tudo
isso e como reverter
esses ataques”, disse.
Com informações
da CUT e da Rede
Brasil Atual.

•

Um surto da Covid-19
atingiu 10 atletas do
elenco do Corinthians.
Todos estão assintomáticos e vão cumprir quarentena. Devem perder
de dois a três jogos.

•

Os jogadores que testaram positivo são: Danilo
Avelar, Everaldo, Guilherme Castellani, Léo
Santos, Luan, Mantuan,
Matheus Davó, Ramiro,
Ruan Oliveira e Walter.

•

Com 10 jogos do Palmeiras em 30 dias,
Abel Ferreira disse que
o elenco está preparado
para a decisão da Libertadores. O elenco viajou
para o Rio na tarde de
ontem.

•

Já o Santos viajou na
manhã de ontem para o
Rio. Cuca afirmou que o
time está 100% psicologicamente bem para a
final, que será sábado
no Maracanã.

Brasileirão
Hoje – 19h
Bahia x Corinthians
Salvador

