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DRIVE THRU SOLIDÁRIO 
PARTICIPE!

Faça sua doação de 
alimentos, produtos 
de higiene pessoal e 

limpeza , das 9h às 17h, 
no estacionamento da 

Sede, sem sair 
do carro

Página 3

Nº 4742
SEXTA-FEIRA
16/ABR/2021
SMABC.ORG.BR

É AMANHÃ



.2
sexta-feira,16 de abril de 2021

Sede
Rua João Basso, 231 – Centro – São Bernardo

CEP: 09721-100 – Tel: 4128-4200
www.smabc.org.br – imprensa@smabc.org.br

Regional Diadema
Av. Encarnação, 290 – Piraporinha
CEP: 09960-010 – Tel: 4061-1040

Regional Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
Rua Felipe Sabbag, 149 – Centro – Ribeirão Pires

CEP: 09400-130 – Tel: 4823-6898

Diretor Responsável: Moisés Selerges.
Coordenadora: Luciana Yamashita.
Repórter: Olga Defavari. 
Arte e Diagramação: Rogério Bregaida Jr.

/SMABC SINDMETALABC @SMABC

Absolvida
Dilma Rousseff foi absolvi-
da no processo de compra 
da refinaria de Pasadena 
pela Petrobras em 2006, 
quando presidia o Conse-
lho de Administração da 
estatal.

Sem kit intubação 
Em SP 68% dos hospitais 
têm falta de “kit intubação’ 
para tratar pacientes gra-
ves e já utilizam remédios 
alternativos, menos moder-
nos, para supri-los. 

Crime da cloroquina
Uma mulher de 33 anos 
morreu 27 dias após dar 
à luz, em um hospital es-
tadual em Manaus. Ela foi 
submetida a teste clandes-
tino com cloroquina.  

Condução criminosa 
O chefe da PF do Amazo-
nas encaminhou notícia-
-crime ao STF em que pede 
investigação das condutas 
do ministro do Meio Am-
biente Ricardo Salles.

fotos: divulgação

Notas e recados

ABC TEM MÉDIA MÓVEL DE 44 MORTES POR DIA PELA COVID-19

TRABALHADORES 
NA GL APROVAM 

AVISO DE GREVE POR 
ACORDO DE PLR

O ABC registrou 61 vi-
das perdidas e 796 casos da 
Covid-19 em 24h. O total na 
região chegou a 6.220 pessoas 
mortas e 166.340 infectadas.

A média móvel em uma 
semana foi de 44 óbitos por 
dia e 648 casos. O balanço é 
da ABC Dados do dia 14. 

Diadema está com 100% 
de ocupação de leitos de UTI 
Covid-19. Santo André tem 
81%; São Bernardo, 82%; São 
Caetano, 58%; Mauá, 85%; 

Ribeirão Pires, 75% (semi-in-
tensivo). 

A taxa de letalidade da 
região (3,7%) segue mais alta 
que a do Estado de São Paulo 
(3,1%) e a do Brasil (2,6%). 
São Caetano tem a letalidade 
mais alta da região (5,8%). 

Estado SP
O Estado de SP chegou 

a 85.475 óbitos e 2.686.031 
casos. Em 24h, foram 1.095 
mortes e 18.790 novos casos. 

A Região Metropolitana de 
SP está com 84,9% dos leitos 
de UTI ocupados. 

Do total de mortes, 29,2% 
foram na capital, 22,6% na Re-
gião Metropolitana (ABC in-
cluso, exceto capital) e 48,3% 
no interior/litoral. 

Brasil
No Brasil, a média móvel 

ficou acima de 3 mil mortes 
pelo quinto dia seguido, com 
3.012 por dia em uma semana, 

variação de -3% em relação 
aos dados de duas semanas. A 
média de casos foi de 68.648, 
variação de -7%. 

O país registrou 362.180 
mortes e 13.677.564 casos. Os 
dados são do consórcio de ve-
ículos de imprensa do dia 14. 

Receberam a 1ª dose da 
vacina 24,9 milhões de pes-
soas, o equivalente a 11,79% 
da população. Receberam a 2ª 
dose 8,1 milhões de pessoas, 
3,84% do total. 

Em assembleia na quarta-
-feira, dia 14, os trabalhadores 
na GL, em Diadema, rejeita-
ram a proposta de PLR (Parti-
cipação nos Lucros e Resulta-
dos) da empresa e aprovaram a 
entrega do aviso de greve. 

O coordenador de área, 
Gilberto da Rocha, o Amen-
doim, contou que o aviso de 
greve foi protocolado ontem. 

“Os trabalhadores estão 
com muita disposição de luta. 
Queremos a retomada das 

negociações para chegar a um 
entendimento sobre a PLR, em 
uma proposta que contemple 
os companheiros e as compa-
nheiras”, afirmou. 

São cerca de 280 trabalha-
dores na GL.

Em 1946 foi publicado o 
livro “Geografia da Fome”, de 
Josué de Castro, um dos traba-
lhos mais importantes sobre a 
realidade brasileira, traduzido 
para 20 idiomas, o que tornou 
a obra e o autor mundialmente 
conhecidos.

O autor demonstrou que 
a fome que afetava milhões 
de brasileiros era o resultado 
das estruturas econômicas e 
políticas que se perpetuavam 
no país como o latifúndio e a 
concentração de renda. 

O estudo desconstruiu a 
explicação dominante de que 
a fome era resultante das con-
dições naturais do país, como a 
seca no Nordeste. A afirmação 
de que a fome é um flagelo do 
homem, produzido por outros 
homens, significou uma gran-
de revolução no pensamento 
das ciências sociais no Brasil 
influenciando as políticas de 
combate à miséria no Brasil, 
como ocorreu como o progra-
ma “Fome Zero” no governo 
Lula.

O Brasil vem caminhando 
vergonhosamente para o mapa 
da fome, atingindo quase 11 
milhões de brasileiros entre 
2017 e 2018. Esse número 
explodiu para 60 milhões atu-
almente com o agravamento 
da situação econômica. Se 
considerarmos a soma da 
insuficiência alimentar grave, 
média e leve, vamos para a as-
sustadora cifra de 125 milhões 
de pessoas. Esse dado inacei-
tável não pode ser explicado 
como consequência natural 

da pandemia como as autori-
dades querem nos fazer crer. 

Assim como Josué de Cas-
tro demonstrou há 75 anos que 
a fome não era o resultado das 
condições climáticas, também 
devemos denunciar que o atual 
flagelo não é causado pela 
pandemia. A escalada da fome 
em nossos dias é o resultado 
das reformas neoliberais e da 
política homicida do atual 
governo e das suas desastrosas 
escolhas no enfrentamento da 
pandemia. 

BRASIL NO MAPA DA FOME: UM FLAGELO 
QUE JAMAIS PODERIA SE REPETIR!

Saiba mais

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



Marca da categoria, a soli-
dariedade se mostra for-
te mais uma vez entre os 

metalúrgicos e as metalúrgicas do 
ABC. Nas fábricas da base, a com-
panheirada tem se mobilizado para 
arrecadar alimentos e produtos de 
higiene e limpeza e, assim, ajudar 
as famílias que estão passando por 
sérias necessidades neste momen-
to de agravamento da pandemia. 
Quem quiser contribuir pode levar 
sua doação amanhã, das 9h às 17h, 
no estacionamento da Sede, com 
toda a segurança, sem sair do carro. 

No ano passado, os Metalúrgi-
cos do ABC fizeram uma grande 
campanha, arrecadaram doações 
e ajudaram diversas famílias da 
região. Agora que a crise se in-
tensificou é hora de fortalecer as 
iniciativas.  

“Nossa categoria tem tradição 
de luta e também de solidariedade. 
Estamos enfrentando uma das pio-
res crises, a Covid-19, que já tirou a 
vida de mais de 360 mil brasileiros, 
uma grave crise econômica, além 
da falta de políticas públicas que 
garantam aos mais vulneráveis o 
mínimo para sobreviver”, afirmou 

o diretor Administrativo dos Me-
talúrgicos do ABC, Wellington 
Messias Damasceno.

“Não deixe de participar, con-
tamos com cada companheiro e 
companheira!”, chamou. 

O coordenador da represen-
tação na Scania, Francisco Souza 
dos Santos, o Maicon, reforçou que 
a desigualdade sempre foi muito 
grande no Brasil e que já vinha se 
agravando nos últimos anos até 
chegar a esse patamar com a falta 
de uma condução responsável por 

parte do governo Bolsonaro.  
“Isso se deve à falta de um plano 

nacional de combate à Covid-19, os 
poderes públicos são os principais 
responsáveis, estadual, municipal, 
mas, principalmente, o federal que 
deveria ser o protagonista em ge-
renciar essa crise sanitária”.

“Só tem uma solução que é a va-
cina, mas, enquanto ela não chegar, 
muita gente não terá o que comer, 
então neste momento a vacina 
contra a fome é a solidariedade. É 
importante que todos participem 
e deixem a sua contribuição”, afir-
mou. 

METALÚRGICOS DO ABC 
NA LUTA CONTRA A FOME

drive thru 
solidário Rua José Bonifácio, 750

centro - São Bernardo

NO ESTACIONAMENTO DO SINDICATO
17/ABR DAS 9H 

ÀS 17H

Vacina contra 
a miséria é a 

solidariedade. 
Participe trazendo 

sua doação no drive 
thru que ocorre 

amanhã no Sindicato 
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“O negacionismo e 
a desinformação 
fizeram com que 

chegássemos neste 
ponto de colapso 

tanto na saúde como 
na economia”.

“Lançamos a 
campanha contra a 
fome para dar um 

pouco de esperança 
às famílias e fazer 
com que possam 
atravessar este 

momento.”  

Na fábrica, em São 
Bernardo, as arrecada-
ções estão sendo feitas 
em dinheiro, por meio da 
conta da ONG Superami-
gos. Todo o valor será re-
vertido em cestas básicas 
e a direção da montadora 
se comprometeu a dobrar 
o valor arrecadado. 

Os depósitos podem 
ser feitos até hoje. O 
Pix é o CNPJ da ONG 
11341502000100. Banco 
Itaú - agência: 0017/ Con-
ta Corrente: 02030-6. 

ARRECADAÇÃO 
NA SCANIA 
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• O técnico do Palmeiras, 
Abel Ferreira, assumiu a 
culpa pelo vice na Reco-
pa Sul-Americana após 
a vantagem no primeiro 
jogo contra o Defensa y 
Justicia. 

• O Comitê Olímpico Bra-
sileiro já despachou 20 
contêineres ao Japão 
com materiais esporti-
vos, uniformes e apara-
tos sanitários.  
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Tribuna Esportiva

Paulistão

Hoje – 20h
Ponte Preta x Santos

Campinas

Hoje – 20h
Corinthians x São Bento

Neo Química Arena

Hoje – 22h
Palmeiras x São Paulo

Allianz Parque

Domingo – 20h
Botafogo-SP x Palmeiras

Ribeirão Preto

Domingo – 20h
Santos x Inter de Limeira

Vila Belmiro

Domingo – 22h
Corinthians x Ituano
Neo Química Arena

Segunda – 22h15
São Bento x São Caetano 

Sorocaba

SURTADOS

a saúde está em primeiro lugar!
a saúde do sistema 
pletora
que no seu auge
cai
pra desespero dos analistas
e analisados

tudo vai parar!
parar de contar os mortos
dispensados os atestados de óbito
ignorados 
nas redes
e nas correntes de oração
invisíveis
a fumaça das fábricas
e dos corpos queimando na contramão

fique em casa!
depois do trabalho
porque sua produção
é imprescindível
eles tão autossuficientes
não podem esconder
que dependem do seu trabalho
- socorram! as máquinas inúteis 
sem seu trabalho-vivo
que também não quer morrer

bata palmas, bata panelas!
mas bata o cartão
o país precisa de vocês
os que ninguém se dá conta
os que não saem na conta
os que se amontoam nas fábricas e ônibus
nas salas de telemarketing
os trabalhadores da saúde sem máscara
os que transportam, entregam as comidas
e limpam as casas
dos infectados

mantenham somente os serviços essenciais!
essenciais pra manter os rendimentos
de quem não quer ser o primeiro a quebrar
com mais uma crise
essenciais quanto são a manteiga
ou os canhões
essencial para transformar o seu dinheiro
em mais e mais
dinheiro

agradeça que tem um emprego!
- ainda tem um emprego?
e que tem um salário
ou a porcentagem de um salário
orgulhe-se de ser dos que não param
dos que seguem os violinos
dos que não podem parar
dos que se pararem...

param com essa insanidade toda.

Golondrina Ferreira é metalúrgi-
ca, poeta e militante. Dos três ofícios, o de poeta é 
o mais recente, mas diz estar aprendendo nos três. 
Autora do livro ‘Poemas para não perder’ publica-
do pela Trunca, coletivo anticapitalista dedicado a 
investigar, traduzir e divulgar a poesia “truncada”, 
“desaparecida”, “apagada” da América Latina. 

Música nossa
Sextas Culturais da CUT
A CUT-SP dá início à agenda de atividades do 1º de Maio das 
Trabalhadoras e dos Trabalhadores de 2021. Toda sexta-feira, 
a partir das 19h, haverá transmissão de shows de diferentes 
estilos musicais. Abre hoje a programação o MPB Delas, 
com apresentação das cantoras Dolores Bah, Gisele Souza 
e Andréia Preta. Acompanhe pela página do facebook da 
CUT São Paulo. 

Shows, Artes e Antiguidades
Feira de Paranapiacaba
Até 18 de abril os destaques da Feira de Artes e Antigui-
dades de Paranapiacaba terão muita música com Kleber 
Albuquerque (dia 17, às 20h) Tuco Pellegrino e Duo Fryvan 
e contação de histórias com Flor de Crejoá. Acompanhe 
toda a programação de shows, oficinas e exposições no site: 
fparanapiacaba.com. 

Arte indígena
Festival rec.tyty
Mergulhe na produção artística indígena contemporânea 
direto da sua casa. Entre os dias 17 de abril e 30 de maio, o 
festival rec.tyty disponibiliza uma galeria virtual com traba-
lhos de 39 artistas que exploram múltiplas linguagens. São 
obras visuais, sonoras, cinematográficas e fotográficas feitas 
em todo território nacional. Acesse: rectyty.com.br. 

Poesia do 
ABC


