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UM ANO
DE AGONIA
Um ano após decretado o início
da pandemia, governo banaliza
mortes e segue firme rumo ao
1º lugar no mundo em vidas
perdidas para a Covid-19
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NO ABC, OITO PESSOAS MORREM NA FILA DE
ESPERA POR LEITOS COVID-19
O sistema de saúde na região está entrando em colapso
com a pandemia da Covid-19,
com a morte de oito pessoas na
fila de espera.
Em Ribeirão Pires, seis pessoas morreram enquanto esperavam por vagas no sistema estadual desde o dia 1º. Diadema
e Rio Grande da Serra tiveram
uma morte de paciente cada.
Em São Bernardo, a previsão da Prefeitura é esgotar os
leitos de UTI e enfermaria até
amanhã.
A ocupação dos leitos chegou a 100% em Diadema (UTI)
e Ribeirão Pires (semi-intensivo). Mauá tem 97% de ocupação; Santo André, 91%; São
Bernardo, 88%; São Caetano,
75%. Rio Grande da Serra não
tem leitos de UTI. O balanço é
da ABC Dados do dia 10.
O total da pandemia nas sete
cidades foi de 4.802 mortes e
137.892 casos da Covid-19.
A média móvel em uma
semana foi de 28 mortes por
dia, variação de +19% em duas
semanas.
A média móvel de casos
foi de 607 por dia, variação

de +9,9%.
A taxa de letalidade da região (3,5%) segue mais alta do
que a do Estado SP (2,9%) e a
do Brasil (2,4%).
Foram vacinadas 232.376
pessoas no ABC, o equivalente
a 2,3% da população.
Estado SP
O Estado de São Paulo registrou a maior média móvel
de mortes em toda a pandemia,
com 312 óbitos por dia em uma
semana, variação de +34% em
relação aos dados de duas semanas. Foi a primeira vez que
o índice superou 300 mortes.
A ocupação de leitos de UTI
está em 83,6% na Região Metropolitana. São 53 municípios
no Estado com 100% da taxa
de ocupação.
O Estado teve ao todo
62.570 mortes e 2.149.561 casos, segundo o balanço da
Fundação Seade do dia 10.
Brasil
O Brasil registrou 2.349
pessoas mortas pela Covid-19
em 24h, recorde desde o início
da pandemia. O Brasil registra

Notas e recados
fotos: divulgação

No pior momento
Bolsonaro cortou verba de
72% dos leitos de UTI para
Covid-19. Em dezembro,
12.003 leitos recebiam financiamento, em março são
3.372, segundo o Conass.

médias acima de mil mortes
diárias há 49 dias.
O país registrou o 12º recorde consecutivo na média
móvel de pessoas mortas pela
Covid-19, com 1.645 vidas
perdidas por dia em uma semana. A variação foi de +43%
em relação aos dados de duas
semanas.
A média móvel de casos
foi de 69.107 por dia, a maior
desde o começo da pandemia.

A variação em duas semanas
foi de +32%.
O total no país chegou a
270.917 mortes e 11.205.972
casos. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa
do dia 10.
Receberam a 1ª dose de
vacina 9.013.639 pessoas, o
equivalente a 4,26% da população brasileira. Receberam a 2ª
dose 3.166.189 pessoas, 1,50%
da população.

Associação Henrich Plagge dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Volkswagen do Brasil, vitimados por perseguições políticas e ideológicas no período da ditadura civil-militar
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – O presidente da Associação Henrich Plagge, inscrita no CNPJ 31.735.183/0001-17, com
sede Rua João Basso, n° 231, 1° andar - Sala 105, Centro – São Bernardo do Campo, Cep: 09721-100, no uso de suas prerrogativas estatutárias convoca a todos os sócios
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária para prestação de contas do ano de 2020 a ser realizada no dia 24/03/2021 (vinte e quatro de março de 2021) às
10:00 horas na primeira convocação com a presença de 5% dos sócios e às 10:30 em segunda convocação com qualquer número, para deliberar sobre a ordem do dia: 1.
Prestação de contas do ano 2020 (dois mil e vinte) e 2. Outros assuntos. OBS.: O associado que entrar na primeira convocação deverá chegar com 5 minutos de antecedência. Por conta da pandemia a assembleia será virtual e seu acesso será através do link a seguir: http://meet.google.com/kdk-ieur-hwx. O associado deverá instalar o
aplicativo Google Meet. São Bernardo do Campo - 12/03/2021. Tarcísio Tadeu Garcia Pereira, Presidente.

Alta nos preços
Em um ano o preço dos
alimentos subiu 15% no
país, quase três vezes a taxa
oficial de inflação do período, que ficou em 5,20%, de
acordo com o IBGE.

Desemprego recorde
O desemprego no país, que
atingiu sua maior taxa em
2020 (média de 13,5%),
também foi recorde em 20
das 27 unidades da federação, informou o IBGE.

Saiba mais

A GREVE DE MARÇO DE 1979:

“QUE NINGUÉM, NUNCA MAIS, OUSE DUVIDAR DA
CAPACIDADE DE LUTA DOS TRABALHADORES”
No dia 13 de março de
1979, uma terça-feira, os metalúrgicos de São Bernardo e
Diadema iniciaram a histórica
greve da categoria que marcaria a história do sindicalismo
brasileiro. Os metalúrgicos reivindicavam 78% de aumento,
recusando os 44% oferecidos
pelo sindicato patronal.
Diante da impossibilidade
de abrigar mais de 60 mil grevistas na sede do Sindicato, a 1ª
assembleia da greve, no dia 13
de março, foi transferida para o
estádio da Vila Euclides. Ficou

famosa a imagem de Lula em
cima de uma mesa improvisada como palanque cercado
por 60 mil trabalhadores no
gramado do estádio. Diante da
falta de equipamento de som,
suas palavras eram repetidas
várias vezes em coro a partir
dos trabalhadores mais próximos até aqueles mais distantes.
Dia 18, um domingo ensolarado, os metalúrgicos voltaram a lotar o mesmo estádio,
muitos acompanhados pela
família, e decidiram manter
a paralisação. A Justiça do

Trabalho julgou a greve ilegal
e a repressão aos grevistas
se intensificou. No dia 23 foi
decretada a intervenção nos
três sindicatos de metalúrgicos
do ABC.
Diante da grande repressão e do clima tenso entre os
grevistas, na assembleia de 27
de março, Lula propôs uma
trégua de 45 dias. Pediu um
voto de confiança dos metalúrgicos e encerrou sua fala
com a frase que se imortalizou
como símbolo de afirmação do
sindicalismo combativo: “Que

Comente este artigo.
Envie um e-mail para
formacao@smabc.org.br
Departamento de Formação
ninguém, nunca mais, ouse
duvidar da capacidade de luta
dos trabalhadores”.
O 1º de maio de 1979, em
São Bernardo, reuniu 150 mil
pessoas e foi o mais importante
ato contra a ditadura desde o
golpe militar em 1964. Reunidos novamente no dia 13 de
maio, após a trégua, os trabalhadores aprovaram a proposta
dos patrões de um reajuste
geral de 63%. A intervenção
foi suspensa e a diretoria eleita
reassumiu o Sindicato no dia
18 de maio.

Jean Wyllys absolvido
Gilmar Mendes absolveu o
ex-deputado Jean Wyllys
do pagamento de indenização à deputada Bia Kicis
(PSL-DF) por foto postada
em 2015.
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Brasil vive
devastação total
após um ano de
pandemia
Sob governo negacionista, país ultrapassou os Estados Unidos
e tem agora a mais alta média de mortes por Covid do mundo
“A morte por Covid-19 não pode ser uma
coisa banalizada, não é normal. A vida é divina.
Dói saber que tantas famílias perderam pessoas
e outras ainda perderão. É até depressivo ouvir
todo dia que não tem UTI, não tem máscara,
não tem vacina. E o governo não tem nem vergonha na cara”, afirmou. “Temos que ser fortes
e ter fé, cobrar para que haja vacina para todo
mundo e condições para que as pessoas sobrevivam na pandemia com a questão do auxílio
emergencial”, defendeu.
Na contramão do mundo
A OMS (Organização Mundial da Saúde)
apontou o Brasil como o cenário mais preocupante de todos. No mundo, a queda de mortes
foi de 6%, enquanto no Brasil houve salto de
23%, de acordo com o relatório de situação dos
dias 1 a 7 de março.
O Brasil também está na liderança de novas
infecções em sete dias, com 500 mil casos. Os Estados Unidos tiveram 479 mil e a França, 147 mil.
Os EUA estão com ritmo acelerado de vacinação, com média diária de dois milhões de
doses aplicadas, totalizando cerca de 28 milhões
de doses. No Brasil, a vacinação segue lenta. O
ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, reduziu
pela quarta vez a expectativa de vacinas que
estarão disponíveis em março. A primeira previsão era de 46 milhões de doses, agora caiu
para 22 a 25 milhões.
Fase emergencial em SP
No Estado de São Paulo onde 42 pessoas já
morreram a espera de um leito de UTI e que
soma 53 municípios com UTIs completamente
lotadas, o governo decretou ontem “fase emergencial” mais restritiva no combate à pandemia.
As restrições começam na próxima segunda-feira,15. Será estabelecido toque
de recolher a partir das 20h até as 5h
do dia seguinte, proibido o acesso
a praias e parques e qualquer
tipo de aglomeração. Todas as
atividades administrativas das
empresas e órgãos públicos deverão ser realizadas em teletrabalho.
Atividades esportivas e religiosas
coletivas serão proibidas. As escolas terão o
recesso antecipado para o período de 15 a 28
de março. A medida vai valer até 30 de março.

Pandemia no mundo

2.615.018 mortes
117.799.584 casos
268.205.245 doses de vacinas aplicadas

China

(1º epicentro da doença)
4.849 mortes
102.172 casos

Países com mais mortes

Estados Unidos
Brasil
México
Índia
Reino Unido
Itália
Rússia
França
Alemanha
Espanha

Países com mais casos
Estados Unidos
Índia
Brasil
Rússia
Reino Unido
França
Espanha
Itália
Turquia
Alemanha

523.986
268.370
191.789
158.189
124.987
100.811
90.734
89.077
72.810
71.961

28.879.927
11.285.561
11.122.429
4.360.823
4.234.928
3.894.447
3.178.442
3.123.368
2.821.943
2.532.947

Fonte: OMS (Organização Mundial da Saúde). Os dados da entidade têm atrasos em relação aos nacionais.

O

Brasil está no rumo para conquistar o
primeiro lugar em casos de mortes por
Covid-19 no mundo. Há um ano da
data em que a OMS (Organização Mundial da
Saúde) decretou a pandemia, em 11 de março
de 2020, o Brasil soma mais de 270 mil óbitos
e os Estados Unidos, perderam 530 mil vidas
para a doença. A diferença ainda é grande, mas
o governo do Brasil parece seguir firme no seu
propósito. A China, onde a pandemia começou, não atingiu 5 mil vidas perdidas (confira
o quadro).
Enquanto nos EUA a velocidade no número de óbitos está caindo, aqui cresce de forma
assustadora e a curva se mantém alta passando
das 2.300 mortes diárias. Ao menos na média de
mortes o Brasil já é “campeão”. Com média de
1.645 mortes por dia, aumento de 43% em duas
semanas, o Brasil ultrapassou os EUA e tem agora
a mais alta média de mortes por Covid do mundo.
“Esse é um título que nós não queremos de jeito
nenhum, mas que o governo e seus seguidores
negacionistas parecem buscar a todo custo. Há
um ano repetimos aqui a necessidade das medidas
se segurança para conter a proliferação do vírus,
orientamos nossa base, cobramos medidas das
empresas, e dos governos. É uma tragédia sob o
governo de Bolsonaro que se
mostra totalmente omisso diante deste cenário
devastador”, declarou o
secretário-geral do Sindicato, Moisés Selerges.
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Tribuna Esportiva
fotos: divulgação

ABC

Som e poesia
ENCONTROS & ENCANTOS
O Canal Sesc Santo André no Youtube apresenta nesta sexta,
20h, o 4º Episódio do trabalho Encontros & Encantos. Um
projeto líteromusical (álbum/livro/CD), realizado pela A
Cigarra Edições, com poemas de Jurema Barreto de Souza
e Zhô Bertholini, musicados por Edu Guerra e Rui Ferreira
apresentados por um elenco de 23 músicos.

•

Com o agravamento da
pandemia, o Paulistão
vai ser paralisado a
partir do dia 15 até o
dia 30. Os jogos deste
fim de semana estão
mantidos.

•

O presidente do COI
(Comitê Olímpico Internacional), Thomas
Bach, anunciou que a
China ofereceu vacina
a todos os atletas dos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

•

O COI não divulgou
detalhes da distribuição
das vacinas, apenas que
será via cooperação internacional ou direto nos
países que têm acordos
com o governo chinês.

Letícia Mendonça
Nasceu em 1987 em São Paulo, mas
sempre morou em São Bernardo do
Campo. Especialista em Educação em
Direitos Humanos, poeta e professora.
Participou de oficinas literárias, e integra
o Coletivo Tantas Letras!, através do
qual organizou mensalmente o Sarau
Lapada Poética. Publicou no começo de
2021 “Somoscromos”, seu primeiro livro
de poesia pela editora Hecatombe, selo
político da Editora Urutau.

Pink Money
Tá lá no IBGE:
Casais homoafetivos consomem mais que héteros

Música
Kleber Albuquerque
Canções Incontidas é a live semanal do cantor e compositor
Kleber Albuquerque, sempre às quartas-feiras, às 17h30,
pelo Face do artista. Ele e Flavio Alves Costa lançaram
single da canção ‘Rabiolas Enfeitam Parabólicas’, sábado,
às 17h, tem lançamento do clipe no canal do Youtube de
Kleber Albuquerque.

Paulistão

Tá na propaganda:
A coloração diversa dos corpos comprantes

Amanhã – 16h30
Novorizontino x São Paulo
Novo Horizonte

Está no marketing:
o dia dos pais nunca mais será o mesmo!
Está nos protestos:
Boicotes diminuem vendas de empresário homofóbico

Amanhã – 19h
Santos x Ituano
Vila Belmiro

Está nas ruas:
Produtos pink e pride

Domingo – 16h
Palmeiras x Ferroviária
Allianz Parque

No pink sem money:
vítimas de violências e assassinatos
Estão dentro / estão fora:
Do mercado consumidor / do mercado de trabalho
Está no poder:
Festas e eventos que giram a economia
Está no querer:
Comprar, mas também produzir
e ser.

Roda de leitura
Coletivo Feminino
Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, sob a curadoria da multiartista Paula Valéria Andrade, o coletivo Feminino Infinito durante todo o mês de março faz campanha
de valorização da leitura de livros de autoria feminina, feita
por poetas, escritoras e outras artistas. Visite no Instagram
@femininoinfinito.

Domingo – 19h
Bragantino x Santo André
Bragança Paulista
Domingo – 19h
São Caetano x Corinthians
Anacleto Campanella

