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“A VACINAÇÃO É 
FUNDAMENTAL, 

TRATA-SE DE 
UMA QUESTÃO 

COLETIVA”

Metalúrgicos do 
ABC alertam para 

a importância 
da vacinação e 
a necessidade 

de redobrar os 
cuidados diante do 

recorde de casos da 
variante ômicron. 
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Salários defasados
Um estudo do Dieese mostrou 
que metade das negociações 
de salários em 2021 ficou 
abaixo da inflação. Esse é 
o pior resultado dos últimos 
quatro anos.

Ensino piorado
O professor da UFABC, Fer-
nando Cássio, afirma que o 
Novo Ensino Médio é a forma 
mais perversa das reformas. 
Segundo ele, modelo aumen-
tará desigualdades.

Mobilização dos servidores
Servidores mantém mobili-
zações por recomposição 
salarial. Bolsonaro deve san-
cionar hoje o orçamento 
público de 2022. Categoria 
pode entrar em greve. 

Carta aberta
Profissionais da Folha de São 
Paulo escreveram uma carta 
aberta à direção da empresa 
contestando a publicação de 
um artigo no jornal sobre 
racismo reverso.

fotos: divulgação
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Neste ano, o Brasil celebrará 
200 anos da sua independência 
política alcançada em 1822. 
Nesses quase dois séculos, o 
Estado brasileiro atravessou 
vários períodos de grandes 
desafios. O primeiro deles foi 
acabar com o regime de es-
cravidão que perdurou por 66 
anos, o que já diz muito sobre 
a natureza excludente da jovem 
nação brasileira.

 O segundo desafio foi ins-
taurar um regime republicano 
inspirado nos valores da so-
berania popular como base 
para a República. Numa breve 

passagem pela nossa história 
republicana, percebemos que 
esse ideal foi frequentemente 
transgredido por períodos 
autoritários, como no Estado 
Novo (1937-1945) e na Ditadu-
ra Militar (1964-1989). Mesmo 
nos intervalos, ditos democrá-
ticos, a proibição do voto para 
mulheres até 1932 e para analfa-
betos até 1985, excluiu o direito 
ao voto de parte significativa da 
população brasileira. A primei-
ra eleição presidencial no Brasil 
com a participação dos eleitores 
analfabetos foi em 1989, um 
século depois da proclamação 

da República.     
A democracia brasileira foi 

duramente atingida em 2016 
com o golpe contra a presidenta 
Dilma e em 2018 com a vitória 
do atual governo de forte perfil 
autoritário, o que só foi possível 
graças à farsa da operação “Lava 
Jato”, que teve como propósito 
principal excluir da disputa 
presidencial o candidato Lula, 
favorito nas pesquisas de opi-
nião. Esses foram os recursos 
mobilizados pelos donos do 
poder político e econômico 
para impor uma agenda econô-
mica neoliberal redirecionando 

o papel do Estado para os inte-
resses do mercado financeiro. 

Neste ano teremos eleições 
presidenciais e parlamentares. 
Poderemos retomar o caminho 
do crescimento econômico 
com justiça social, valorização 
do trabalho e do meio am-
biente em que o Estado estará 
a serviço da maioria, espe-
cialmente da população mais 
vulnerável. Mais do que nunca 
é fundamental entendermos o 
que está em jogo para o povo e 
para a nação brasileira a partir 
dos resultados das eleições de 
outubro próximo. 

2022: UM ANO 
DECISIVO PARA 

OS RUMOS 
DA NAÇÃO 

BRASILEIRA

Um espaço para que o trabalhador e a trabalhado-
ra metalúrgica sindicalizados tenham momentos de 
descanso e diversão com valores acessíveis.

A colônia oferece: 
• Pensão completa (café da manhã, almoço e jantar);
• Roupa de cama (lençol e cobertores).

Valores das diárias:
• Sócios: R$ 120 por pessoa.
• Não sócio: R$ 150 por pessoa.
• Crianças: 0 a 4 anos não pagam, 
5 a 10 anos pagam meia.

Para fazer a reserva entre em contato 
com Ivan: (11) 96433.0484

 ou pela Central de reservas: (11) 97552.1223

Rua Beritiba, 3.703, Suarão – Itanhaém/SP
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Brasil registrou, 
pelo segundo 

dia consecutivo, 
recordes de casos 

de Covid. Além 
do crescimento 

de casos, as 
mortes também 

aumentaram

SINDICATO ALERTA PARA INFECÇÕES RECORDE PELA ÔMICRON E 
REFORÇA IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO E DE MANTER OS CUIDADOS

“Isso não significa 
que estamos no 

final da pandemia, 
têm surgido ondas 
de novas variantes 

e por isso não 
podemos relaxar 

nos cuidados”

“A vacinação é 
fundamental, 

trata-se de uma 
questão coletiva”

foto: divulgação
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Os brasileiros estão en-
tendendo na prática 
o que os especialistas 

em saúde alertaram no final 
do ano passado, que a va-
riante ômicron tem uma taxa 
de transmissibilidade muito 
mais alta, apesar de ser menos 
letal do que a delta, que vigo-
rava no país desde o início da 
pandemia. 

Neste início de ano o país 
enfrenta uma nova explosão 
de casos. Com a alta, os testes 
nas farmácias estão em falta, as 
redes de saúde, mais uma vez 
sobrecarregadas, e em boa par-
te das empresas há um grande 
número de afastamento de 
trabalhadores contaminados. 
Além do novo surto de Co-
vid-19, outra preocupação 
é com gripe H3N2 que tem 
levado muita gente a procurar 
hospitais e unidades de saúde. 

Na última quarta-feira, 19, 
o Brasil registrou, pelo segun-
do dia consecutivo, recordes de 
casos de Covid. Foram 205.310 
infecções, maior número em 

um único dia. A média móvel 
de casos também atingiu o 
recorde de toda a pandemia 
com 100.322 infecções por 
dia, valor 487% maior do que 
o dado de duas semanas atrás. 

Além do crescimento de 
casos, as mortes também au-
mentaram. No mesmo dia 
foram registrados 349 óbitos 
e a média móvel chegou a 215 
mortes por dia, aumento de 
114%, também em relação aos 

dados de duas semanas atrás. 
Os dados foram compilados 
pelo consórcio de veículos de 
imprensa. 

Reforçar os cuidados
e se vacinar 

O diretor administrati-
vo do Sindicato, Wellington 
Messias Damasceno, alertou 
para a necessidade de reforçar 
os cuidados diante da alta de 
contaminações e de se vacinar 
e vacinar os filhos. 

“Felizmente a vacinação 
tem avançado no país e aqui 
temos a cultura de nos va-
cinar, já que o SUS abrange 
todo o território nacional, 
o que facilita que as vacinas 
cheguem. Mas isso não sig-
nifica que estamos no final 
da pandemia, têm surgido 
ondas de novas variantes e por 
isso não podemos relaxar nos 
cuidados, devemos manter 
toda a prevenção. Ainda não 
é o momento de votar à nor-
malidade”. 

O dirigente reforçou que o 
Sindicato tem acompanhado 
e monitorado a situação nas 
fábricas e que a primeira preo-
cupação é com a saúde e a vida 
da companheirada. 

“Da mesma forma que te-
mos cobrado das autoridades 
ações de prevenção, sobretudo 
para os trabalhadores que 
utilizam transporte público e 
onde há grande concentração 
de pessoas, também estamos 
preocupados com como isso 
pode impactar na produção 
das empresas, já que muitas 
começam a parar, seja por 
falta de trabalhadores ou de 
insumos e matérias primas”. 

“A vacinação é fundamen-
tal, trata-se de uma questão 
coletiva. Temos a cultura de 
nos vacinar desde crianças e 
essas imunizações têm nos 
livrado de várias doenças. Es-
tou ansioso para tomar minha 
terceira dose e vacinar meu 
filho de cinco anos com muita 
esperança de que dessa forma 
nos livraremos do vírus”. 

Anvisa libera Coronavac 
para faixa de 6 a 17 anos 

A Diretoria Colegiada da 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) aprovou 
por unanimidade o uso emer-
gencial da vacina Coronavac 
para crianças de 6 a 17 anos. 
O voto dos diretores segue a 
recomendação da área técnica.

O pedido do Instituto Bu-
tantan era para crianças e 
adolescentes de 3 a 17 anos. 
No entanto, a agência regula-
dora entendeu que não existe 
dados suficientes para redu-
zir a vacinação até essa faixa 
etária. A avaliação também 
veta o uso do imunizante em 
crianças e adolescentes imu-
nocomprometidos.

Internações de crianças e 
adolescentes crescem 61%

O número de crianças e 
adolescentes internadas com 
Covid-19 nas UTIs em São 
Paulo, cresceu 61% nos últi-
mos dois meses. De acordo 
com o governo paulista, no 
início de novembro 109 crian-
ças estavam hospitalizadas, 
enquanto neste mês esse nú-
mero chegou a 171 jovens de 
até 17 anos.
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• O lateral Rafinha e o 
goleiro Jandrei foram 
regularizados e já po-
dem fazer sua estreia. 
Os dois atletas se trans-
feriram para o São Pau-
lo no início do ano.

• O Palmeiras acertou a 
saída por empréstimo 
do volante Matheus Fer-
nandes. O jogador do 
verdão vai ficar até o 
fim do ano no Athletico 
Paranaense.

• O Santos  renovou o 
contrato de Marcos Le-
onardo até 2026. O 
atacante de 18 anos já 
tem 62 jogos e marcou 
12 gols pelo Santos, 
e passou pela seleção 
sub-17.
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Tribuna Esportiva

COPA SÃO PAULO

Hoje - 20h

Santos x América Mineiro
São Caetano

Amanhã - 19h

São Paulo x Palmeiras
Barueri

x
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EU
Sou do mês de janeiro
a morte me habita 
nasci da tempestade
começo pelo fim

Eu sou filha de Saturno
e lavo as impurezas lilases
das carnes lubrificadas 
que restam pelo caminho

Eu sou filha do tempo
carrego um escudo por dentro
atravesso insensível os campos
germino em corpos noturnos.

Vanessa Molnar 
é escritora e historiadora 

formada pela USP. É mestre em 
Estudos Culturais e autora dos 
livros “Crônicas de Uma Tara 

Gentil” (editora Escrituras), 
“A Importância dos Telhados”, 

vencedor na categoria do 
prêmio CEPE, publicado por 

essa editora em 2020 e “A Rota 
dos Ratos” (editora Patuá 2021). 

Show
Samba Só
O cantor Criolo demonstra todo o seu amor pelo samba em novo 
show. Sucessos como “Lá vem você”, “Menino mimado” e “Fer-
mento para massa” integram o repertório. A apresentação será no 
dia 29, 20h. Teatro Porto Seguro, Alameda Barão de Piracicaba, 
N°760. Ingressos pelo site Sympla. Valores variam de R$ 35 a R$90.

Mostra
Vinícius de Moraes
Um acervo digital contendo mais de 11 mil documentos de Vi-
nícius de Moraes está disponível para acessar de forma virtual e 
gratuita. Esse projeto foi idealizado por Julia e Marcus Moraes, neta 
e sobrinho neto de Vinícius. O acervo contém correspondências, 
arquivos de produção intelectual e documentos diversos. Para 
acessar basta entrar no site http://acervo.viniciusdemoraes.com.br.

Teatro
Monólogo 
O ator Paulo Goulart Filho interpreta mais de 20 personagens e 
conta a história de Francisco de Assis, o frade mais popular entre 
leigos e católicos. A montagem é baseada em um texto do autor 
italiano, vencedor do Nobel de Literatura em 1997, Dario Fo. Hoje 
às 21h e amanhã às 20h. Ingressos: R$ 40. Sesc Santo André. Rua 
Tamarutaca, 302 - Vila Guiomar, Santo André. Tel 4469-1200. 
Obrigatório apresentar comprovante de vacinação. 


