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Greve no BB
Bancários definiram calen-
dário de mobilização após 
reunião com BB. Direção 
do banco se manteve ir-
redutível em não aceitar 
reivindicações.

Vai ter luta!
Contra a venda da Rlam, 
na Bahia, petroleiros con-
tratados pela Petrobras e 
terceirizados cruzaram os 
braços, atrasando em 4 
horas o expediente. 

Marinho absolvido 1
A juíza substituta da 3ª Vara 
Federal de São Bernardo 
absolveu o ex-prefeito Luiz 
Marinho (PT), acusado de 
fraude em licitação no Mu-
seu do Trabalhador. 

Marinho absolvido 2
A decisão atendeu pedido 
do MPF que apontou falta 
de provas. O que ocorreu 
foi subcontratação da em-
presa por um consórcio já 
contratado pelo município.
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Notas e recados

No Carnaval, a Sede e as Regionais do Sindicato estarão fechadas de segunda a quarta da 
próxima semana. O expediente retornará na quinta, dia 18. O Clube de Campo dos Metalúrgicos 
do ABC estará aberto neste fim de semana, na segunda e na terça, com adoção de protocolos 
de higiene e limpeza. Informações pelo telefone (11) 9 4335-9433 e e-mail clube@smabc.org.br. 

EXPEDIENTE DO 
SINDICATO NO 

CARNAVAL

ABC ULTRAPASSA 120 MIL CASOS DA 
COVID-19 COM ALTA MÉDIA DE MORTES

As sete cidades do ABC re-
gistraram total de 4.286 pessoas 
mortas pela Covid-19 e 120.066 
infectadas. 

A média móvel no ABC em 
sete dias foi de 23 mortes por 
dia. Neste início de ano, a região 
tem registrado médias acima 
do primeiro pico da pandemia, 
em julho, quando chegou a 23 
óbitos por dia. As últimas mé-
dias em sete dias foram 25 e 24 
mortes por dia. A variação da 
média móvel em 14 dias foi de 
+7,2% de mortes. 

A média móvel de casos foi 
de 453 por dia. A variação da 
média móvel em 14 dias foi de 
-16,9%. O balanço é da ABC 
Dados do dia 10. 

Foram vacinadas 75.836 
pessoas até o dia 9, de acordo 
com o Consórcio Intermuni-
cipal Grande ABC. 

A ocupação dos leitos de 
UTI no ABC está em 65%. 

Estado SP
O Estado de São Paulo re-

gistrou no dia 10 a maior média 
móvel de mortes desde agosto 
de 2020. A média foi de 245 
mortes pela Covid-19 por dia, 

Foi lançado nesta semana o 
livro “O Brasil contra a Demo-
cracia. A Ditadura, o Golpe no 
Chile e a Guerra Fria”. O livro 
é resultado de uma extensa 
pesquisa, iniciada em 2013, 
quando o autor Roberto Simon 
escreveu uma série de dez re-
portagens por ocasião dos 40 
anos do golpe militar no Chile, 
que depôs o presidente Salva-
dor Allende.  

A partir de então, o autor 
mergulhou, durante sete anos, 
em vários arquivos no Chile, 
no Brasil e nos Estados Unidos, 

garimpando milhares de docu-
mentos, muitos deles inéditos, 
completados com dezenas de 
entrevistas que traçam um de-
talhado quadro do apoio vital 
da ditadura brasileira à recém 
instaurada ditadura chilena, 
comandada pelo general Pi-
nochet. 

O Brasil fez questão de ser 
o primeiro país a reconhecer 
o governo golpista. Segundo 
o autor, mesmo correndo o 
risco de ser criticado por outros 
países, a ditadura brasileira, 
comandada pelo general Mé-

dici, teve um papel decisivo no 
apoio diplomático ao golpe no 
Chile. Acionou o embaixador 
brasileiro na ONU (que chegou 
a escrever o primeiro discurso 
do embaixador chileno) e in-
tercedeu nas embaixadas de 
vários países buscando apoio 
diplomático e econômico à 
ditadura chilena. 

O apoio econômico, por 
meio de um empréstimo de 220 
milhões de dólares, também 
teve papel fundamental na 
superação da enorme crise eco-
nômica enfrentada pela junta 

militar no primeiro ano de go-
verno. Não faltou também boa 
vontade da ditadura brasileira 
em oferecer toneladas de ali-
mentos, remédios e armas aos 
novos aliados, revela o autor. 

Em tempos em que o presi-
dente e seus filhos enaltecem a 
ditadura brasileira falsificando 
o passado, revelar os escombros 
ocultos da história política em 
nosso país é uma importante 
contribuição à luta contra o 
autoritarismo e à defesa da 
democracia no Brasil e na 
América Latina.

OS ESCOMBROS NÃO REVELADOS 
DA DITADURA MILITAR

Saiba mais

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

11% maior do que o registrado 
há 14 dias. O Estado está há 33 
dias consecutivos com média 
acima de 200 mortes por dia. 

A média móvel de casos em 
sete dias foi de 10.256, variação 
de -5% em relação aos dados 
de 14 dias. A média de casos 
também segue em patamar 
elevado e está acima de 10 mil 
há 33 dias. 

O Estado de São Paulo 
teve 55.419 vidas perdidas e 
1.878.802 casos, segundo ba-
lanço do dia 10 da Fundação 
Seade. 

A ocupação de leitos de 
UTI está em 65,6% na Região 
Metropolitana. 

O balanço da vacinação 
do governo do Estado foi de 
1.164.369 doses, até 12h35 
do dia 11. 

Brasil 
O país chegou a 234.945 

mortes e 9.662.305 casos da 
Covid-19. A média móvel de 
mortes em uma semana foi 
de 1.050 por dia, variação de 
-1% em relação aos dados de 
14 dias. Há 21 dias o Brasil 

registra média de mortes 
acima de mil por dia. 

A média móvel de casos 
foi de 46.055 por dia, va-
riação de -11% em 14 dias. 
Os dados são do consórcio 
de veículos de imprensa do 
dia 10. 

O balanço da vacinação 
no país é de 4.321.678 pes-
soas que receberam a pri-
meira dose até o dia 10, o 
que equivale a 2,04% do total 
da população. Receberam a 
segunda dose 80.507 pessoas, 
0,04% da população.
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O encontro teve por objetivo buscar parceria e apoio para uma das 
principais pautas da classe trabalhadora

Sindicato e CUT debatem reindustrialização do Brasil 
com presidente do Consórcio Nordeste

O presidente da CUT, 
Sérgio Nobre, e o 
presidente da In-

dustriALL-Brasil e diretor 
do Sindicato, Aroaldo Oli-
veira da Silva, se reuniram 
na tarde da última quarta-
-feira, 10, em Brasília, com o 
governador do Piauí, Wellin-
gton Dias (PT), presidente 
do Consórcio Nordeste, para 
tratar da reindustrialização 
do Brasil. O Consórcio foi 
criado em 2019 para ser o 
instrumento jurídico, po-
lítico e econômico de inte-
gração dos nove Estados da 
região Nordeste. 

O encontro teve por obje-
tivo buscar parceria e apoio 
para o que o presidente da 
CUT apontou como uma das 
principais pautas da classe 
trabalhadora. 

“Nenhuma nação do 
mundo conseguiu dar um 
padrão de vida decente para 
o seu povo sem ter uma base 
industrial muito forte”, refor-
çou Sérgio. 

“Em um país, por ora, 
desgovernado, sem política 
de conteúdo nacional, preci-
samos da unidade de todos, e 
diálogos visando o apoio de 
instâncias como o Consórcio 
Nordeste fazem parte da luta 

por essa retomada, por um 
Brasil melhor”, completou.

O governador, ex-bancá-
rio e dirigente sindical cutis-
ta, que está à frente do Esta-
do do Piauí pela quarta vez, 
deixou claro que comparti-
lha da mesma preocupação 
e se prontificou a colaborar 
com a luta. “A desindustria-
lização do Brasil, com seu 
consequente desemprego, 
tira o meu sono”, afirmou.

“Nós temos disposição 
(de apoiar), sim, e interesse 
em ajudar, porque o cenário 
brasileiro precisa de bons 
exemplos para ganhar con-
fiança e otimismo, assim 
como o Consórcio Nordeste 
se tornou um embrião que 
ganhou e reproduz confiança 
para os outros. Queremos 
compreender com vocês (a 
organização sindical) o que 
os Estados podem fazer”, 
disse o governador. 

A IndustriALL-Brasil 
nasceu em novembro do 
ano passado com a tarefa de 
discutir projetos que visam 
a reindustrialização do país. 
Reúne sindicatos e entes 
filiados à CUT e à Força 
Sindical, que representam 
10 milhões de trabalhadores 
na indústria em todo o país.

adonis guerra

“Formular  estudos  e 
projetos pela retomada da 
indústria nacional é priori-
dade da IndustriALL-Brasil 
e do Sindicato”, ressaltou 
Aroaldo. 

“A pandemia mostrou 
que o mundo está depen-
dente da produção chinesa 
e acelerou a visão de que as 
nações precisam reorgani-
zar suas cadeias produtivas.  
Mas o Brasil não está fazen-
do o debate da renacionali-
zação, da reindustrialização; 

está fora, porque aqui não 
tem articulação sobre o que 
será o futuro da indústria”, 
afirmou.

Passo importante  
Sérgio Nobre disse que a 

conversa como o coordena-
dor do Consórcio Nordeste 
foi mais um passo impor-
tante para integrar atores 
essenciais, como governos 
estaduais, à luta pela rein-
dustrialização, visando gerar 
empregos de qualidade e 

combater a desigualdade. 
Entre os temas da reunião 
esteve o fechamento das fá-
bricas da Ford no país.   

“Precisamos nos unir 
para discutir a política in-
dustrial e fazer o país andar. 
Veja o setor automotivo, por 
exemplo, são todas empresas 
multinacionais que não têm 
interesse em um projeto na-
cional de desenvolvimento”, 
analisou. 

Com informações da CUT.



• Dos quatro jogos que o Co-
rinthians tem no Brasileirão, 
dois são contra os líderes, 
Flamengo e Inter. “Brigamos 
por uma oitava vaga (na Li-
bertadores)”, disse Mancini. 

• O Santos, que não vence há 
seis jogos, terá uma sequên-
cia de três partidas em casa 
contra Coritiba, Corinthians 
e Fluminense. 

• O São Paulo terá três des-
falques contra o Grêmio. 
Pablo, Igor Gomes e Ju-
anfran levaram o terceiro 
cartão amarelo no empate 
com o Ceará. 

• O Palmeiras virou o primei-
ro time sul-americano a ter-
minar o Mundial de Clubes 
em 4º. Deixou o Catar sem 
ter marcado nenhum gol 
com a bola rolando.
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Tribuna Esportiva

Brasileirão 

Amanhã – 19h
Santos x Coritiba

Vila Belmiro

Domingo – 16h
Flamengo x Corinthians

Maracanã

Domingo – 18h15
Palmeiras x Fortaleza

Allianz Parque

Domingo – 20h30
Grêmio x São Paulo 

Porto Alegre 

Teatro e Circo
Encontro de gênios
Já pensou como seria o encontro entre Albert Einstein e o pai da 
psicanálise Sigmund Freud? Essa reunião entre duas das maiores 
mentes do século 20 é o ponto de partida do espetáculo “Freu-
d-Einstein, Maio de 1933”, da Cia. Circo Mínimo, que mistura 
teatro, cinema e circo.  Hoje, às 10h e às 14h na página: facebook.
com/inaciomonteiro.ceu. 

Poesia 
Podcast “Um poema para”
A temporada 2021 do podcast ‘Um poema para’, apresentado 
pela jornalista da Tribuna Olga Defavari e por André Castro, já 
está no ar. Episódios novos com leitura de poemas e informações 
sobre o autor sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. Ouvintes 
podem enviar sugestões: umpoemapara@gmail.com. Disponível 
no Spotify e nos demais agregadores de podcasts. 

Bethânia 
56 anos de carreira 
Maria Bethânia comemora 56 anos de carreira presenteando 
os fãs com sua primeira live. O show será transmitido pelo 
Globoplay, que estará aberto para não assinantes. O público 
terá o privilégio de escutar músicas inéditas que estão no seu 
novo disco, a ser lançado ainda em 2021. Sábado, às 22h direto 
da Cidade das Artes, no RJ.

Carnaval
Vai ter folia!
Diversos eventos online estão programados para não deixar o Car-
naval 2021 passar em branco. Artistas como Zeca Pagodinho, Ivete 
Sangalo, Claudia Leitte, Preta Gil, Daniela Mercury e super blocos 
como Ilú Oba de Min e Monobloco participam da festa virtual. 
Confira programação no catracalivre.com.br/agenda, escolha seu 
preferido e caia na folia. 

fotos: divulgação

Onde clareiam saídas?
havemos de conviver 
com tanto viver dissonante?
dos sangramentos da penúria
à luxúria derramante?

engolida, atravessada, 
ao assédio dos dinheiros,
em terra vasta arrasada, 
por tantos quantos janeiros...
a fé é leiloada
à salvação prometida!
a política, de servir gente,
entorpece combalida.

e a justiça? seus pesos,
suas tantas medidas?
em que teias se arrasta?

onde clareiam saídas?

Poesia do 
ABC

Joaquim Celso Freire 

É professor de Administração 
na USCS, onde ocupou o cargo 
de Pró-Reitor de Extensão. Foi 
presidente e vice-presidente do 
Conselho Diretor da Agência de 
Desenvolvimento Econômico 
do Grande ABC. Escritor, tem 
livros publicados nas áreas de 
literatura (prosa e poesia) e de 
políticas públicas. O poema 
escolhido é inédito e será 
publicado no livro “Coisas e 
não coisas” que deve ser lançado 
no próximo mês.


