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Sindicalistas se reúnem
em defesa dos direitos

ADONIS GUERRA

Representantes dos sindicatos filiados à CUT em Campanha Salarial no 2º semestre
se reuniram ontem para traçar ações contra as ameaças de retirada de direitos
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Mostra apresenta trabalhos
focados na contra cultura e
cultura urbana
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As melhores opções para
o seu fim de semana.
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fotos: divulgação

Mais golpe - 1
O ministro interino da Casa
Civil, Eliseu Padilha, defendeu a terceirização e a
reforma da previdência e foi
aplaudido por empresários.

Mais golpe - 2
Eliseu disse que as mudanças
estão “no horizonte este ano”
e que o projeto de terceirização que está no Senado precisa ser aprovado com rapidez.

Mais um
O ministro interino do Turismo,
Henrique Eduardo Alves, pediu
demissão após ter sido acusado,
por Sérgio Machado, de receber
R$ 1,55 milhão em propina.
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Exposição ‘ABC Subúrbio Operário’
começa hoje na Sede

A

arte urbana e contemporânea sob a ótica
de seis artistas marca
a exposição que será aberta
hoje e ficará no saguão da
Sede até dia 17 de julho. A
mostra composta por obras
com técnicas variadas como
pintura, colagem, fotografia
e cerâmica tem a proposta de
democratizar o acesso à arte.
O coordenador da Comissão da Juventude Metalúrgica do ABC, Alessandro
Guimarães da Costa, contou
que a atividade atende à uma
decisão da categoria. “A gente
tem buscado trazer arte e cultura para dentro do Sindicato
e assim atrair os jovens. Essa é
uma decisão do 8º Congresso
e do Seminário da Juventude,
realizado em Cajamar”, relembrou. “A exposição também é uma forma
de manifestação política e social, além
de ter uma relação direta com o meio
industrial que vivemos”, completou.
A mostra coletiva que expõe o
processo criativo dos artistas apresenta
trabalhos focados na contra cultura,
cultura urbana e cultura jovem contemporânea.
Para o curador, Henrique Celso,
a exposição pode resgatar e reafirmar
a vocação da região para a resistência
cultural e social. “Nos tempos atuais
onde o individualismo prevalece e o
País vive uma divisão, uma ação como
essa demonstra a vocação histórica da
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luta coletiva que o ABC sempre teve.
Acredito que a arte seja uma das poucas
formas de diálogo construtivo nesse
momento”, afirmou.
Fazem parte da mostra, os artistas
Caxa Tattoo (pintor e tatuador), Dener (artista visual), Droo (graffiteiro),
Luciano Trindade (fotógrafo), Rafa
Lucena (escultor) e Tchago Martins
(colagista).

A visitação é gratuita
e pode ser feita de
segunda a sexta-feira
das 9h às 17h.

Eleição
de CIPA

Saiba mais

Rurais
Trabalhadores da agricultura familiar ocuparam dois
ministérios em Brasília, pela
volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário, extinto
pelo presidente interino Michel Temer.

Vestibulinho ETECs
O vestibulinho nas Escolas
Técnicas Estaduais, as ETECs, acontece no próximo
domingo, dia 19, às 13h30. Os
portões fecham às 13h.

A nova onda jovem
A sociedade funciona como as ondas
do mar do ponto de vista geracional. De
tempos em tempos vem uma nova geração,
com toda a energia, e ocupa os espaços de
direção da sociedade. Com novas respostas,
novas linguagens e novas atitudes, os jovens
respondem os problemas atuais do momento
social ao qual representam.
Com o passar do tempo, a onda atinge
seu ápice e depois tende a se acomodar, o que
permite um encontro entre as gerações. Os
jovens já não são mais tão inovadores como
antes e buscam no diálogo com as gerações
anteriores o equilíbrio entre o futuro e o
passado.
Esta acomodação tem limite, novos

problemas surgem e novas respostas são
necessárias, a sociedade muda. E é aí que
abre-se espaço para uma nova onda, que
representa uma terceira geração, que inevitavelmente vem com toda a legitimidade.
Estamos justamente neste momento.
A redemocratização foi a luta dos jovens dos anos 60. Os governos Lula e Dilma
se apoiaram em uma segunda geração, que
inovou o Brasil com as políticas sociais.
Agora vem aí uma terceira onda, com uma
grande diversidade de identidades, apoiada
na horizontalidade e organizada na tecnologia da informação. Basta compreendermos
o movimento das ondas para não represar
o novo.
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HOJE, ÀS 20H

Para Paulo Roberto Pereira, primo do companheiro Wagner Dias Leite da Rocha, trabalhador na Volks. Hospital Estadual Mário

Covas. Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321,
Paraíso, Santo André. De segunda a sábado,
das 8h às 13h. Tel. 2829-5162.

Resil
Os companheiros na
Resil, em Diadema, elegem
hoje seus representantes de
CIPA na fábrica. Vote em
Robson Luiz Damasceno,
n° 1, o Robson do Sindicato.
Ele é apoiado pelos Metalúrgicos do ABC, comprometido e bem preparado
para defender as condições
de saúde e segurança dos
trabalhadores.

UGIMAG
Os companheiros na
Ugimag, em Ribeirão Pires,
elegem na próxima quartafeira, dia 22, seus representantes de CIPA na fábrica.
Vote em Antonio José de
França Filho, o França da
Prensa. Ele é apoiado pelo
Sindicato, comprometido e
bem preparado para defender as condições de saúde e
segurança dos trabalhadores.
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CUT defende unidade nas
Campanhas Salariais

m reunião na CUT ontem, os
representantes dos sindicatos de
diversas categorias do País discutiram a unidade entre os ramos para as
campanhas salariais com data-base no
segundo semestre do ano.
Entre os setores estavam metalúrgico, saúde, seguridade social, bancários,
químicos, vestuário, petroleiros, transporte, construção, educação, agricultura familiar, comércio, serviços e aposentados.
“Em um momento como este, o
debate é necessário porque, além de lutar
pelo aumento salarial, é fundamental que
os trabalhadores estejam unidos na defesa dos direitos conquistados”, afirmou o
presidente do Sindicato, Rafael Marques.
“Caso as ameaças que pairam sobre nós se concretizem com mudanças
na previdência, nas leis trabalhistas,
terceirização, deterioração dos serviços
de saúde e educação, os trabalhadores
de todo o País precisam estar preparados para intensificar as mobilizações”,
destacou.
“Se mudar a lei de partilha do PréSal na próxima semana, a destinação de
recursos para educação e saúde serão
reduzidas consideravelmente, em um
momento de desemprego”, lamentou.
Os sindicalistas decidiram encaminhar uma proposta de encontro nacional
dos trabalhadores. “O objetivo é debater
a manutenção dos direitos e preparar
uma ofensiva contra qualquer iniciativa que ataque a classe trabalhadora”,
explicou o presidente dos Metalúrgicos
do ABC.
Ele defendeu ainda que os sindicatos da CUT participem dos fóruns de
debate do governo interino que sejam

de interesse da classe trabalhadora. “No
nosso caso, não vamos deixar de debater
o Programa Nacional de Renovação da
Frota e o Programa de Proteção ao Emprego. Aliás, iremos lutar para que o PPE
possa ser aperfeiçoado para fazer frente
às ameaças de demissões na categoria”,
defendeu Rafael.
O presidente da Federação Estadual
dos Metalúrgicos da CUT, a FEM-CUT,
Luiz Carlos da Silva Dias, o Luizão,
ressaltou os eixos da Campanha Salarial dos metalúrgicos de São Paulo. “Os
sindicatos estão fazendo assembleias
para aprovar a pauta por reposição da
inflação e aumento real, jornada de 40
horas semanais, não à terceirização e à
perda de direitos, valorização dos pisos
e estabilidade e geração de empregos.
A organização dos trabalhadores será
fundamental”, disse.
Para o presidente da Confederação
Nacional dos Metalúrgicos da CUT,
CNM-CUT, Paulo Cayres, o Paulão, o
momento é de construir unidade. “Os
trabalhadores precisam estar permanentemente nas ruas e mobilizados
para evitar a destruição dos direitos”,
afirmou.
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Rafael

Paulão

O presidente da CUT, Vagner Freitas, reafirmou que é a organização da
classe trabalhadora, por meio de cada
ramo da Central, que vai fazer com que
as campanhas salariais sejam vitoriosas.
“Temos questões nacionais dos trabalhadores que precisam estar na luta para
evitar qualquer retirada de direitos, defender os empregos e por mais avanços
salariais. A mobilização será feita no
diálogo e na construção conjunta com
os trabalhadores”, concluiu.
Luizão
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exceto quando alertado, todos os eventos registrados nesta página têm entrada gratuita.

SÃO BERNARDO

Depois de receber o terceiro
cartão amarelo, Gustavo Henrique vai desfalcar o Santos na
partida contra o Atlético-PR.
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Amor e traição
O Grupo Papelão, composto
por trabalhadores na Volks,
apresenta a peça “Pepê para
os íntimos”. A trama conta a
história de Penélope, secretária
em uma loja de departamentos,
que é casada e tem um suposto
envolvimento com o gerente. Amanhã, às 20h. Teatro Elis
Regina. Avenida João Firmino, 900, Assunção. Ingressos: R$
30 inteira e R$ 15 meia. Tel. 4368-3483.

SÃO CAETANO

SANTO ANDRÉ

MPB e Rock
O trio com Caio Bauléo, Caio Garrido e André Túlio, combina versões de MPB, Rock e música de autoria própria na
apresentação. Hoje, às 21h. Espaço Gambalaia. Rua das
Monções, 1018, Jardim. Ingressos: R$10. Tel. 96157-0306.
mulher no RAP
Os fãs de rap podem conferir a apresentação de
Karol Conka, que apresenta sucessos do seu
repertório como “Tombei” e “Toda Doida”. Hoje às 21h. Sesc Santo André. Rua
Tamarutaca, 302, Vila Guiomar. Ingressos de R$ 6 a R$
20. Tel. 4469-1200.

O técnico do Audax, Fernando Diniz, foi procurado pelo
Corinthians para dirigir o
time e afirmou: “nem pelo
Real Madrid”.
Caso Real
O grupo de Rock Lítera apresenta músicas do projeto “Caso
Real”, inspiradas nas cartas de amor trocadas entre Dom
Pedro I e a Marquesa de Santos. Amanhã, às 16. Praça dos
Imigrantes. Rua Benito Campo, 67, Olímpico.

SÃO PAULO
O Sport sondou o meiocampo do São Paulo, Daniel.
O clube demostrou interesse
em contar com o jogador por
empréstimo.

Campeonato
Brasileiro

Sindicalismo em cena
A peça “Pão e Pedra” explica como a fé cultivada no chão
de fábrica deu suporte às greves
sindicais do ABC nos anos 1980. No
Teatro da USP. Quinta a sábado, às
19h30, e domingo, às 18h. Ingressos:
R$ 20 inteira e R$ 10 meia. Tel.
3123-5233.

Rock and roll
As bandas Special Cigarettes, Pastor Rottweiler, Locomotrio
e O Livro Ata (foto), de diferentes vertentes do rock and
roll, apresentam seus trabalhos autorais. Amanhã, às 16h.
Choperia Lolla Palooza Ciase. Rua Padre Manoel de Paiva,
120, Jardim. Tel. 4990-2017

Viagens Mágicas!

Amanhã – 16h
Palmeiras X Santa Cruz
Allianz Parque
Amanhã – 18h
Atlético (PR) X Santos
Curitiba
Domingo – 16h
Flamengo X São Paulo
Brasília

Viagens com

Descontos

Domingo – 16h
Corinthians X Botafogo
Arena Corinthians

Telefone (11) 4941 6677
smabc@blissturismo.com.br
www.blissturismo.com.br
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