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LUTA
foto: adonis guerra

1º de maio é marcado 
pela solidariedade, 

defesa do emprego e 
da vida nas carreatas 

e na campanha 
contra a fome



fotos: adonis guerra
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Neste 1º de Maio, além de protestar por empregos e contra o governo 
Bolsonaro, Sindicato arrecadou alimentos para ajudar quem tem fome

SOLIDARIEDADE DOS METALÚRGICOS DO ABC 
MARCA O DIA DO TRABALHADOR

Os Metalúrgicos do 
ABC arrecadaram 
alimentos e pro-
dutos de higiene 

e limpeza na carreata solidária 
e de protesto, organizada pela 
CUT-SP, na manhã do último 
sábado, 1º de Maio, Dia Inter-
nacional dos Trabalhadores e 
das Trabalhadoras. 

Em São Bernardo, a con-
centração ocorreu no Estádio 
1º de Maio, Vila Euclides, um 
dos maiores palcos de lutas 
do ABC, e contou com mais 
de 200 veículos entre motos, 
bicicletas e automóveis, que 
seguiram até a Praça da Moça, 
em Diadema.

Os companheiros e com-
panheiras em Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra participa-
ram da carreata solidária que 
partiu de Santo André e seguiu 
até Mauá, onde também foi 
realizado um drive-thru para 
arrecadação de alimentos.

O vice-presidente do Sin-
dicato, Claudionor Vieira, 
agradeceu os participantes e 
reforçou a importância de cha-

mar a atenção da população 
para a gravidade da situação 
vivida pelo País. 

“Mais do que nunca é um 
dia de refletir sobre o que está 
acontecendo no Brasil. Não é 
possível acharmos normal ter 
mais de 400 mil 
vidas perdidas 
pela Covid-19. 
Há um tota l 
descontrole do 
governo federal 
em relação ao 
enfrentamento 
da pandemia”, 
destacou.

O dirigente 
também refor-
çou a necessi-
dade de arreca-
dar alimentos, 
quando muitas 
famílias volta-
ram a não ter comida na mesa. 

“O combate à fome acabou 
se tornando também uma ban-
deira importante neste 1º de 
Maio. Em 2012 o Brasil tinha 
saído do Mapa da Fome e ago-
ra voltamos a essa situação. O 

povo brasileiro não quer viver 
de doações de cestas básicas, 
nosso povo quer ter emprego e 
renda para viver dignamente”. 

Doações 
Os produtos arrecadados 

pelos Metalúr-
gicos do ABC 
continuam che-
gando a quem 
mais precisa. 
Em Diadema 
receberam as 
últ imas doa-
ç õ e s  a  R e d e 
Cultural Beija-
-Flor e mora-
dores do bairro 
Canhema. Em 
São Bernardo, 
os  a l imentos 
e produtos de 
limpeza chega-

ram às cooperativas Cooper-
luz e Reluz. O Sindicato reti-
rou as doações feitas na Zema, 
em São Bernardo. As doações 
continuam sendo entregues ao 
longo desta semana. 

“Olhar nos olhos das pesso-

as significa muito. Ao entregar 
alimentos, também alimen-
tamos as nossas almas, com 
ainda mais disposição de lutar 
por uma sociedade mais justa, 
igualitária, fraterna e inclusi-
va. Por isso, defendemos em-
prego, distribuição de renda 
e a importância de as pessoas 
receberem auxílio do governo 
enquanto necessitem. O nosso 
muito obrigado a todos que já 
contribuíram e a campanha 
continua”, declarou o diretor 
executivo do Sindicato, Carlos 
Caramelo.

Drive thru Ribeirão 
e Rio Grande 

O próximo drive thru so-
lidário será realizado no dia 
8 de maio, das 9h às 15h, pela 
Regional Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra. A arrecada-
ção será na portaria da em-
presa Dura Automotive (Av. 
Dom Pedro I, 743, centro de 
Rio Grande da Serra). No local 
será possível fazer a doação 
com toda segurança, sem sair 
do carro.

“O povo 
brasileiro não 
quer viver de 
doações de 

cestas básicas, 
nosso povo quer 
ter emprego e 

renda para viver 
dignamente”

drive thru solidário
regional ribeirão pires 

e rio grande da serra Av.D.Pedro I, 743 
Centro - Rio Grande da Serra 

Portaria da Dura Automotive
8/MAI DAS 9H 

ÀS 15H

Zema

Reluz

Reluz

Cooperluz 
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Beija-Flor

Beija-Flor
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• O Pa lmei ras  t re inou 
ontem pela manhã e 
viajou à tarde para a 
Argentina para jogar 
contra o Defensa y Jus-
ticia pela terceira roda-
da da fase de grupos 
da Libertadores. 

• O Defensa y Just icia 
teve 14 atletas diag-
nos t i cados  com Co-
vid-19. Entre os des-
falques para a partida 
está o artilheiro Braian 
Romero. 

• O Santos precisa ven-
cer hoje contra o The 
Strongest para continu-
ar vivo na Libertadores, 
já que perdeu as duas 
pr imeiras rodadas e 
está zerado. 
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Tribuna Esportiva

Na última sexta-feira o 
IBGE divulgou o nível de 
desemprego no país que 
continua batendo recorde.  
No trimestre móvel que 
termina em fevereiro a taxa 
de desemprego chegou a 
14,4%, somando 14,4 mi-
lhões de desempregados.

É um volume muito gran-
de, e quando somados aos 
trabalhadores subutilizados 
(aqueles que trabalham me-
nos horas do que poderiam) 
e os desalentados (aqueles 
que pararam de procurar 

emprego por acreditar que 
não vão mais conseguir), 
o IBGE contabiliza 32,6 
milhões de brasileiros em 
condições precárias.

Esses números refletem 
o projeto econômico ins-
talado no país desde 2016, 
projeto que sugere que per-
der o emprego formal pode 
ser uma oportunidade para 
que o indivíduo possa se 
reinventar e virar o próprio 
patrão, um empreendedor!

Diferentemente disso, 
vivemos uma crise que se 

aprofundou na pandemia, 
mas tem sua natureza nesses 
conceitos equivocados que 
deram origem às reformas 
políticas de desamparo aos 
trabalhadores.

 As pessoas estão buscan-
do alternativas de sobrevi-
vência na informalidade, 
mas no pior modelo, aquela 
que vemos nas paradas dos 
semáforos, que vemos nos 
entregadores de aplicativos. 

Essas pessoas não con-
tam com nenhum mecanis-
mo de proteção ou incentivo 

fiscal para a manutenção do 
“emprego”, mas nas estatísti-
cas oficiais não são conside-
rados desempregados.

O empreendedorismo 
como opção é um instru-
mento fundamental para o 
desenvolvimento econômi-
co e social de uma econo-
mia. Mas a realidade a que 
está submetido o trabalha-
dor brasileiro nada tem a 
ver com empreendedoris-
mo, as pessoas precisam 
de emprego e precisam de 
segurança. 

DESEMPREGO E 
PRECARIZAÇÃO

“É PRECISO 
ACREDITAR 
QUE O BRASIL 
PODE VOLTAR 
A SER UM PAÍS 
DE TODOS”

O 1º de Maio de 2021 reu-
niu de forma virtual ex-presi-
dentes, artistas, lideranças de 
movimentos sociais e dirigen-
tes sindicais no terceiro ato 
unificado das centrais no Dia 
do Trabalhador. Assim como 
no ano passado, a atividade foi 
realizada de forma online para 
manter o isolamento social. 

Neste ano, em função do 
agravamento da pandemia do 
coronavírus, as pautas da clas-
se trabalhadora se somaram 
à luta pela vida, democracia, 
emprego, vacina para todos e 
auxílio emergencial de R$ 600.

No encerramento do 
ato, o ex-presidente Lula 
mandou uma mensagem de 
esperança aos trabalhadores 
e reafirmou sua confiança 

no povo brasileiro. 
“Não podemos perder a 

esperança porque a primeira 
coisa que nossos inimigos 
tentam matar é nossa esperan-
ça, e um povo 
sem esperan-
ça está conde-
nado a aceitar 
migalhas, a ser 
tratado como 
gado a caminho 
do matadouro, 
como se não 
houvesse outro 
jeito”, afirmou.

"Nós já pro-
vamos que exis-
te outro jeito de governar, 
que é possível garantir a cada 
trabalhador e a cada trabalha-
dora um salário digno, a segu-

rança da carteira assinada, do 
13º e as férias remuneradas, 
para descansar ou viajar com 
a família. É preciso acredi-
tar que o Brasil pode voltar 

a ser um país 
de todos. Nós 
já construímos 
juntos esse Bra-
sil e podemos 
construir de 
novo", comple-
tou. 

A n t e s  d a 
mensagem de 
esperança, Lula 
citou os núme-
ros da tragédia 

brasileira, o total de desem-
pregados (14,4 milhões) e 
desalentados (6 milhões). O 
ex-presidente também falou 

sobre a tragédia provocada 
pela pandemia, lembrando que 
a doença não foi levada a sério 
por Bolsonaro.

“O Brasil, o povo, as traba-
lhadoras e os trabalhadores, as 
crianças e os jovens aposen-
tados não deveriam estar por 
passando tanto sofrimento, 
indignados diante de tanta in-
justiça”, disse o ex-presidente.

Pelo Brasil 
Em todo o Brasil, o 1° de 

Maio foi marcado por solida-
riedade e pelo #ForaBolsona-
ro. Assim como no ABC, em 
vários locais do país, CUT e 
centrais realizaram faixaços, 
carreatas, atos e ações solidá-
rias com doações de alimen-
tos para famílias carentes. 

Libertadores
Hoje – 19h15

Santos x The Strongest
Vila Belmiro

Hoje – 21h30

Defensa y Justicia x Palmeiras
Argentina

x

x

“Nós já 
construímos 
juntos esse 

Brasil e 
podemos 

construir de 
novo”

Em live no Dia do Trabalhador, ex-presidente Lula traz mensagem de união e esperança
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