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“O CONTATO COM OS TRABALHADORES 
É O DNA DO NOSSO SINDICATO”

Presidente dos Metalúrgicos 
do ABC visita Arteb, empresa em 
recuperação judicial, e discute 

importância de políticas para o setor

fotos: adonis guerra
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Crescimento do analfabetismo
A taxa de crianças que não sa-
bem ler nem escrever cresceu 
65% nos últimos dois anos. O 
número de crianças analfabe-
tas chegou a 2,367 milhões.

Alta da Inflação
Pressionada pela alta nos 
preços dos alimentos - só o 
café moído acumula alta de 
56,87% nos últimos 12 meses 
-, a inflação medida pelo 
IPCA, registrou alta de 0,54% 
em janeiro. 

PL da grilagem
A Assembleia Legislativa apro-
vou um projeto de Doria que 
impõe que agricultores fami-
liares que vivem em assenta-
mentos rurais comprem o título 
de posse da área.

Pesquisa eleitoral
A pesquisa da Genial/Quaest 
mostrou que Lula segue lide-
rando as intenções de voto 
das eleições. Lula tem 45% 
das intenções de voto dos 
brasileiros.

fotos: divulgação
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Brasil volta 
a registrar 

mais de 1.000 
mil mortes 

por dia, 
maioria é de 

não vacinados 

O Brasil voltou a 
registrar mais de mil 
mortes em 24 horas 
ocasionadas por Co-
vid-19. Na terça-feira, 
8, foram 1.174, esse 
índice não era tão alto 
desde 10 de agosto de 
2021, quando foram 
registrados 1.183 óbi-
tos. A média móvel 
alcançou 823, voltan-
do ao patamar de seis 
meses atrás.

Todas as regiões do 
Brasil estão com um 
ritmo acelerado na 
média móvel de mor-
tes, a região sudeste 
está com uma alta de 
182% em relação aos 
últimos 14 dias, a re-
gião norte teve um 
aumento de 178%, o 

maior crescimento foi 
de 210% na região sul. 
23 estados estão com 
tendência de alta e o 
restante está em esta-
bilidade.

Não vacinados
No Hospital Emí-

lio Ribas, referência 
no tratamento da Co-
vid-19 em São Paulo, 
os não vacinados ou 
com esquema vacinal 
incompleto represen-
tam 82% das mortes. 
Dos 17 óbitos dos úl-
timos 3 meses, 14 não 
t inham o esquema 
vacinal completo. O 
estudo feito pelo hos-
pital ainda comprovou 
que houve uma redu-
ção de 85% no número 

de mortes entre junho 
e dezembro, após o 
avanço da vacinação 
no estado.

Quarta dose
O estado de São 

Paulo anunciou que irá 
aplicar a quarta dose 
da vacina contra a Co-
vid-19 em toda a po-
pulação. Ainda não há 
uma previsão de quan-
do a quarta dose será 
aplicada, a definição 
para a aplicação deve 
acontecer ainda hoje. 
A secretaria da Saúde 
ainda afirmou que a 
prioridade é concluir 
o esquema vacinal das 
pessoas que não toma-
ram a segunda dose e a 
de reforço.Com informações UOL e Info Money
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Fábrica em São Bernardo 
que está em recuperação 

judicial é exemplo de falta 
de política para o setor 

PRESIDENTE 
DO SINDICATO 
VISITA ARTEB 

E DEBATE 
DESMONTE 

DA INDÚSTRIA 
NACIONAL

fotos: adonis guerra

Na manhã de ontem, 
durante a entrada dos 
trabalhadores, às 5h, o 

presidente do Sindicato, Moisés 
Selerges, e membros da direção 
executiva estiveram na Arteb, 
em São Bernardo, empresa que 
está em recuperação judicial, 
para dialogar com os traba-
lhadores sobre o desmonte da 
indústria nacional. 

Durante a visita, os dirigen-
tes entregaram aos companhei-
ros e companheiras na fábrica a 
edição da Tribuna com matéria 
de capa sobre os números da 
indústria automotiva. Os pro-
tocolos de segurança sanitária 
para evitar a disseminação 

do coronavírus, como uso de 
máscara e de álcool gel, foram 
seguidos. 

“Conversamos sobre a ne-
cessidade de uma política in-

dustrial que hoje inexiste no 
país. A Arteb é um exemplo 
da falta desse investimento por 
parte dos governos, é uma em-
presa importante que passa por 
um processo de recuperação 
judicial, vítima da ausência de 
políticas para o setor, ela é um 
pouco o retrato de como se 
encontra a indústria no país”, 
ressaltou o presidente. 

Moisés destacou ainda que a 
indústria, para qualquer nação 
que queira crescer e se desen-
volver, é o carro chefe dentro da 
economia, importantíssima na 
geração de empregos de quali-
dade com maior renda. 

Outro tema lembrado du-
rante a visita foi a importância 
de 2022 para a mudança de 
rumo do Brasil. “Este é um 
ano fundamental para imple-
mentar políticas favoráveis aos 
trabalhadores e aos mais pobres 
desse país”, afirmou. 

DNA do Sindicato 
Segundo o presidente, é 

esse contato direto com os 
trabalhadores que dá energia 
para a direção seguir firme na 
luta por dias melhores. “É sem-
pre muito bom ter esse contato 
com os trabalhadores, a pan-
demia dificultou que estivésse-
mos mais próximos, mas esse é 
o DNA do nosso Sindicato. Se 
tiver que fazer live ou reuniões 
por aplicativos, faremos, mas 
o mais importante é estar de 
madrugada na porta da fábri-
ca, é isso que caracteriza nosso 
Sindicato e nos enche de ener-
gia. Saímos de lá revitalizados 
para seguirmos fortes na luta 
por uma sociedade mais justa”, 
finalizou. 

“O mais importante é 
estar de madrugada na 

porta da fábrica, é isso que 
caracteriza nosso Sindicato 

e nos enche de energia”
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• O Che l sea  de r ro tou 
o t ime do Al-Hi la l  e 
será o adversário do 
Palmeiras na final do 
Mundial. O time inglês 
teve dificuldade duran-
te a vitória por 1 a 0.

• O meia Car los  San-
chez, do Santos, sofreu 
uma lesão e será des-
falque no jogo contra o 
São Bernardo. O atleta 
les ionou o joelho no 
último jogo.

• Jaqueline Mourão, atleta 
brasileira, quebrou o re-
corde e se tornou a pes-
soa com mais participa-
ções olímpicas. A ciclista 
e esquiadora alcançou 8 
participações.
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Tribuna Esportiva

“Apologia 
ao nazismo 

não cabe em 
nenhum lugar 
do mundo, tem 
que ser punida 

com cadeia”

Os Metalúrgicos do ABC repu-
diam e pedem punição severa para 
Bruno Aiub, conhecido como Mo-
nark, e também ao deputado federal 
Kim Kataguiri (Podemos-SP), por 
suas manifestações nazistas durante 
a apresentação do podcast Flow, na 
última segunda-feira, 7. 

No programa, o então apresentador, 
Monark, defendeu a legalização de um 
partido nazista no Brasil. Na mesma 
linha, Kim disse que foi um erro a 
decisão da Alemanha de criminalizar 
o partido, após o fim da 2ª Guerra 
Mundial. Com a repercussão negativa, 
o apresentador foi desligado da empre-
sa e o programa, retirado do ar. 

O secretário-geral do Sindicato, 
Claudionor Vieira, lembrou que 
apologias ao nazismo, ao fascismo e 
práticas racistas e homofóbicas têm 
surgido com mais frequência no país 
por incentivo do governo Bolsonaro, 
e reforçou que crimes como esses 
devem ser punidos com cadeia. 

“Um governo conservador com 
perfil fascista e reacionário ajuda a 
despertar nas pessoas esse tipo de 
comportamento. Essas ideias não ca-
bem em nenhum país civilizado. Ne-
nhum lugar do mundo pode permitir 
esse tipo de atitude, deve ser tratada 
como crime, com severa punição e 
cadeia. Esperamos que sejam toma-
das as devidas providências. Eles não 
podem ficar impunes ao defender de 
forma clara e evidente a ação de um 
partido nazista”.

Sobre o deputado Kim Kataguiri, 
o dirigente afirmou: “É uma vergonha 
para o parlamento e para o povo bra-
sileiro ter um deputado que faça essa 
defesa. Ele deve ser punido pela lei e 
com cassação do mandato”.

Apuração
A PGR (Procuradoria-Geral da 

República) anunciou que vai apurar a 
prática de eventual crime de apologia 
ao nazismo, conforme representações 
apresentadas ao Ministério Público 
Federal (MPF).

Saudação nazista
O comentarista da Jovem Pan, 

Adrilles Jorge, foi demitido da emisso-
ra após ter feito uma suposta saudação 
nazista no momento em que abordava 
o caso Monark em um noticiário 
transmitido ao vivo.

PAULISTÃO

Hoje - 19h

Santos x São Bernardo
Vila Belmiro

Hoje - 21h30

Corinthians x Mirassol
Neo Química Arena
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