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POR UM 
SUS FORTE

Já que o governo não faz sua 
parte, sociedade precisa se unir 
para evitar mais calamidade. 
Sindicato, IndustriALL e centrais 
se reuniram com o presidente da 
Câmara dos Deputados.
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Em 18 março de 1871, eclo-
dia na capital francesa uma 
das mais importantes revoltas 
populares que desembocaria 
na chamada “Comuna de Pa-
ris”, considerada a primeira 
experiência revolucionária dos 
trabalhadores. 

A revolta ocorreu durante a 
guerra entre a França e a Prússia 
(1870- 1871), que levou à rendi-
ção do imperador Napoleão III 
e à restauração da República na 
França em setembro de 1870. 
O novo governo republicano 
tentou estabelecer um acordo 

de paz com a Prússia, mas os 
trabalhadores e a população 
dos bairros pobres de Paris, 
apoiados pela Guarda Nacional, 
não aceitaram os termos da 
rendição.

Com a explosão da rebelião 
popular, o governo central 
transferiu sua sede para Versa-
lhes. A rebelião transformou-se 
na “Comuna de Paris”, denomi-
nação do governo municipal na 
época da Revolução Francesa. 

Várias medidas foram to-
madas durante os 72 dias de 
governo popular, como: con-

trole dos preços dos alimentos; 
suspensão dos aluguéis atrasa-
dos para os mais pobres; fim 
do serviço militar obrigatório; 
igualdade civil entre homens e 
mulheres; jornada de trabalho 
de 10 horas; criação de coope-
rativas de trabalhadores para 
administrar as fábricas abando-
nadas; separação entre Igreja e 
Estado; educação laica, pública 
e obrigatória, entre muitos de-
cretos populares. 

A experiência da Comu-
na ocorreu com a cidade de 
Paris sitiada e sob forte opo-

sição do governo central, que 
não hesitou em massacrar os 
revolucionários na primeira 
oportunidade, deixando um 
saldo de 20 mil mortos e mais 
de 40 mil prisioneiros. Todo 
esse cenário tornou essa ex-
periência épica e carregada 
de simbolismo para as futuras 
gerações de trabalhadores em 
todo o mundo, que hoje lutam, 
também heroicamente, contra 
o autoritarismo e o desmonte 
dos direitos, seguindo a trilha 
deixada pelos revolucionários 
de Paris. 

150 ANOS DA COMUNA DE PARIS 

Saiba mais
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Plano Global
Lula sugeriu ao presidente 
dos  EUA,  Joe B iden,  a 
convocação de reunião de 
emergência do G20 para 
pensar um plano global de 
vacinação contra Covid. 

Máscaras impróprias 1
O Minis tér io  da Saúde 
forneceu máscaras impró-
prias para uso médico a 
profissionais de saúde que 
estão na linha de frente da 
Covid. 

Máscaras impróprias 2
Parte desses equipamentos 
foi entregue por empresa 
cujo representante no Bra-
sil é um executivo que atua 
no mercado de relógios de 
luxo suíços. 

Terra Yanomami
A União tem 9 dias para 
dar início à retirada de 
todos os garimpeiros da 
Terra Indígena Yanoma-
mi, em Roraima, sob pena 
de multa diária de R$ 1 
milhão.
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Notas e recadosVARIAÇÃO DA MÉDIA DE MORTES PELA COVID-19 
NO ABC É DE +71,5% 

Com o agravamento da 
pandemia e a falta de leitos 
para atendimento, com pesso-
as morrendo na fila de espera 
por vaga de UTI, a variação 
da média móvel de mortes 
pela Covid-19 no ABC foi de 
+71,5% em 14 dias.

A média em uma semana foi 
de 35 óbitos por dia. A região 
tem registrado médias mais 
altas do que no primeiro pico 
da pandemia, em julho, quando 
chegou a 23 óbitos por dia. A 
média de casos foi de 735 por 
dia, variação de -0,8%. 

As sete cidades do ABC 
ultrapassaram as 5 mil pessoas 
mortas pela Covid-19. Ao todo, 
foram 5.049 vidas perdidas des-
de o início da pandemia, com 
143.040 pessoas infectadas. 

A taxa de letalidade na re-
gião (3,5%) é mais alta do que 
a do Estado (2,9%) e a do Brasil 
(2,4%).

Diadema, Mauá e Ribeirão 
Pires estão com 100% de ocu-
pação nos leitos de Covid-19. 
Santo André tem 95%; São 
Bernardo, 92%; São Caetano, 
90%. Rio Grande da Serra não 
tem leitos de UTI. O balanço é 
da ABC Dados do dia 17.  

Foram vacinadas 266.894 
pessoas, de acordo com o Con-
sórcio Intermunicipal Grande 
ABC. 

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

Estado SP
A média móvel em uma 

semana foi de 421 mortes por 
dia, mais um recorde na pan-
demia. A variação é de +62% 
em relação ao registrado em 
14 dias. No primeiro pico, a 
média de mortes não passou 
de 270. 

A média móvel de casos em 
uma semana também bateu 
recorde, com 13.472 confirma-
ções, variação de +42%. 

O Estado de São Paulo 
teve 65.519 vidas perdidas e 
2.243.868 casos, segundo ba-
lanço da Fundação Seade. 

A ocupação de leitos de 

UTI está em 90,7% na Região 
Metropolitana, sendo que 67 
municípios estão com 100% 
de ocupação. 

Brasil 
A média móvel de mortes 

em uma semana no país foi 
de 2.031 por dia, variação de 
+49% em relação aos dados de 
duas semanas. Foi a primeira 
vez que a média bateu a marca 
de 2 mil mortes. O Brasil regis-
tra médias acima de mil óbitos 
há 56 dias seguidos. 

A média móvel de casos foi 
de 70.637 diários, variação de 
+23%. O país chegou a 285.136 

mortes e 11.700.431 casos. Os 
dados são do consórcio de 
veículos de imprensa do dia 17. 

O Conass (Conselho Na-
cional de Secretarias Munici-
pais de Saúde) alertou que os 
estoques do ‘kit entubação’ (re-
médios para anestesia, sedação 
e relaxamento muscular, entre 
outros itens) estão em níveis 
críticos e devem acabar em 20 
dias em vários estados. 

O balanço da vacinação no 
país é de 10.713.615 doses, o 
que equivale a 5,06% do total 
da população. Receberam a se-
gunda dose 3.916.493 pessoas, 
1,85% da população.
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Em Brasília, representantes dos trabalhadores apresentaram ao presidente da Casa 
e a deputados a pauta de enfrentamento à pandemia

Sindicato, IndustriALL e centrais se reúnem com presidente 
da Câmara por vacinação e proteção ao emprego

O diretor executivo dos Me-
talúrgicos do ABC e presi-
dente da IndustriALL-Bra-

sil, Aroaldo Oliveira da Silva, e o 
presidente da CUT, Sérgio Nobre, 
estiveram ontem em Brasília reu-
nidos com o presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira, para 
apresentar propostas dos traba-
lhadores e cobrar medidas emer-
genciais diante do agravamento da 
pandemia de Covid-19. 

Foi apresentado ao presidente da 
Casa o documento entregue nesta 
semana pelo Sindicato à Anfavea 
(Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automotores), 
ao Sindipeças (Sindicato Nacional 
da Indústria de Componentes para 
Veículos Automotores) e ao gover-
nador de São Paulo, João Doria, o 
“Acordo Marco Emergencial em 
Defesa da Vida e do Trabalho”. 

O Sindicato defende ações con-
juntas entre representantes dos 
trabalhadores, empresas e poder 
público, já que não há uma coor-
denação nacional de enfrentamento 
da pandemia. Na pauta para as en-
tidades patronais estão a defesa do 
isolamento social, com programas 
de proteção ao emprego e renda; a 
compra de vacinas pelas empresas 
para doação ao SUS, em um pri-

meiro momento; apoio privado ao 
sistema público de saúde; recon-
versão industrial e crédito para as 
empresas da cadeia produtiva das 
montadoras.

“O diálogo sobre política indus-
trial também foi essencial, porque 
até agora não encontramos neste 
governo nenhuma possibilidade de 
diálogo para as questões relaciona-
das aos trabalhadores e à indústria”, 
completou. 

Auxílio e emprego
Na ocasião, os dirigentes tam-

bém entregaram a pauta conjunta 
das centrais sindicais pelo auxílio 
emergencial no valor de R$ 600, por 
medidas de proteção dos empregos 
e cobraram um plano nacional de 
vacinação. 

Em nota conjunta, as centrais 
defenderam a urgência da reedição 
do programa de complementação 
salarial em casos de acordos de 
redução de jornada ou suspensão 
temporária do contrato de trabalho. 

Devido ao agravamento da pan-
demia, as centrais exigem que haja 
negociação coletiva, manutenção 
da garantia de emprego pelo dobro 
do tempo dentro do programa, 
financiamento com fontes de re-
cursos extraordinários que não 
recaiam sobre os trabalhadores, 
entre outros. 

Reindustrialização do Brasil
Outro ponto de destaque na 

reunião foi a necessidade urgente 
de reindustrialização do país. Os 
representantes dos trabalhadores 
discutiram com Arthur Lira o es-
tudo elaborado pelo Dieese, apre-
sentado nesta semana, que mostra 
o desmonte das empresas no Brasil 
e a consequente perda de empregos 

e investimentos ocasionados pela 
Operação Lava Jato. Entre os efeitos 
estão a perda de R$ 172 bilhões em 
investimentos e o fechamento de 
4,4 milhões de postos de trabalho. 

Aroaldo também apresentou a 
IndustriALL-Brasil e defendeu uma 
indústria nacional forte no país.  

“Apresentamos a importância 
da indústria de transformação, que 
representa 11% do PIB, 15% do 
emprego formal e 14,4% da massa 
salarial. Reforçamos que cada R$ 
1 investido na indústria no Brasil 
gera R$ 2,63 na economia e que há 
uma relação direta entre a desin-
dustrialização e a queda da massa 
salarial de toda a classe trabalha-
dora. Fizemos a comparação entre 
o faturamento e a arrecadação de 
impostos e tributos da indústria e 
do agronegócio, lembrando que isso 
tem impacto direto no financiamen-
to do Estado”, contou o presidente 
da IndustriALL-Brasil. 

divulgação

“A reunião foi de extrema 
importância para que de 

fato os representantes dos 
trabalhadores consigam 

dialogar com a Câmara dos 
Deputados sobre políticas 

de enfrentamento à 
pandemia. Para que nossas 

propostas se efetivem, 
é fundamental essa 

articulação com o poder 
legislativo, já que serão 

necessários mecanismos 
para que o setor privado 

dê suporte ao SUS 
(Sistema Único de Saúde)”, 

afirmou Aroaldo. 

Como definição da reunião, o 
parlamentar instituiu o grupo 
tripartite, com participação 

sindical, para criar instrumentos 
e regramentos que impeçam que 

essa destruição se repita. 



• O San Lorenzo, da Ar-
gentina, venceu o Uni-
versidad de Chile por 2 
a 0 e será o adversário 
do Santos na 3ª fase 
preliminar da Liberta-
dores. O jogo deve ser 
em abril. 

• Ariel Holan terá tempo 
inédito para trabalhar 
com o Santos. O técnico 
só viu o time jogar seis 
vezes, sendo que duas 
não estava no banco. 

• O Corinthians planeja 
dar folga a todo o elen-
co com a paralisação 
do Paulista. Em plena 
pandemia, a Federação 
ainda tenta levar os jo-
gos para outro Estado. 

• O atacante Eder, que 
jogou com Miranda no 
Jiangsu, da China, de-
verá ser o sexto reforço 
do São Paulo. A previ-
são de contrato é até o 
final de 2022. 

• O Palmeiras abriu ne-
gociação com o meia 
co l omb iano  Edua rd 
Atuesta, do Los Angeles 
FC. A ideia é reforçar 
o setor ofensivo com o 
perfil de chegada ao 
ataque. 
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Tribuna Esportiva

Diversidade artística 
Festival Mundo Pensante 
Diversidade artística e gestão cultural são as principais pautas 
da 10º edição do Festival Mundo Pensante, versão online com 
direito a shows, DJ sets, oficinas e bate-papos. São destaques 
as lives de Metá Metá, Chico César, Anelis Assumpção e Di 
Melo. O evento acontece até dia 27, a programação pode ser 
conferida no YouTube do Mundo Pensante.

Rock
Clássicos do U2
O U2 decidiu disponibilizar quatro shows lendários no You-
Tube da banda nos dias 25 de março e 1º e 10 de abril. Cada 
apresentação fica online por 48 horas. Todas as performances 
foram tratadas e tiveram os áudios remasterizados. É a chance 
de assistir aqueles shows clássicos que rolaram mundo afora 
desde a década de 1980. 

Exposição
Trabalho da Mulher 
O Tribunal Superior do Trabalho apresenta a exposição virtual 
“8 de março: a Força e a Relevância do Trabalho da Mulher”.  
A exposição faz uma justa valorização ao trabalho feminino. 
Na linha do tempo há uma menção ao 1º Congresso da Mulher 
Metalúrgica de São Bernardo e Diadema, realizado em janeiro 
de 1978. Para conferir, acesse: encurtador.com.br/aoFKW.

Música e debate
Festival Afrodisia 
Mulheres de vários cantos Brasil se unem na 2ª edição do Festival 
Afrodisia em Pauta, que acontece online entre os dias 19 e 21 
de março, sempre a partir das 15h. A programação conta com 
bate-papo, debates e muita música. Para conferir, acesse o canal 
no YouTube de Renata Jambeiro, a grande anfitriã dessa festança. 
Confira programação completa: encurtador.com.br/ghvDQ. 

00:00:10 – Máquina
a máquina me faz lembrar que 
há três anos estava tomando 
cerveja próximo à minha casa
me faz lembrar também que 
há pelo menos cinco anos
fizemos amizade no face
não me deixa mais esquecer
as datas de aniversário 
agora não tenho mais sequer o direito 
de não lembrar das coisas
tá aí a máquina para nos alertar disso
hoje a máquina se tornou o nosso 
garoto de recado virtual
a impressão que dá é que conhece mais
de nós do que nós mesmos – dizem 
que a vida é guardar boas 
recordações – não temos mais com 
o que nos preocupar: a máquina 
é a nossa caixa de memórias 

Poesia do 
ABC Hélio Neri 

Nasceu em Santo André, 
em 1973, é poeta/
barbeiro-cabeleireiro. 
Tem cinco livros de 
poesia publicados. Este 
poema faz parte do 
livro ‘Vida Útil’, projeto 
financiado pela Lei Aldir 
Blanc, por meio do Fundo 
Municipal de Cultura de 
Santo André, obra a ser 
publicada no primeiro 
semestre de 2021, pela 
Editora Corsário Satã. 

Expediente da Regional Ribeirão Pires
Devido ao feriado de aniversário de Ribeirão Pires, não haverá expediente na Regional do Sindicato hoje.


