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SERÁ A ATRAÇÃO PRINCIPAL

Quer tocar ao
vivo? Inscrições
de bandas de
sócios do Sindicato
e de moradores da
região podem ser
feitas até hoje
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PLR É APROVADA NA BLAWER E REPROVADA NA UNITEC
Os trabalhadores na Blawer, em São
Bernardo, e na Unitec, em Ribeirão Pires,
apreciaram em assembleias as propostas
de PLR (Participação nos Lucros e Resultados).
Blawer
A assembleia na Blawer foi na quarta-feira, dia 23, com aprovação da proposta. O coordenador de área, Jonas Brito,
explicou que houve a conquista de ganho
real na PLR em relação ao ano anterior e
também no vale-alimentação.
“É importante o trabalhador estar envolvido, se associando ao Sindicato, e em
permanente estado de mobilização para
garantir bons acordos. O momento é de
unidade para conseguir aumento real
também na Campanha Salarial, já que
o salário cada vez mais está perdendo o
poder de compra”, afirmou.
“Falamos ainda sobre a importância do envolvimento com a política.

Ataque aos indígenas
A CCJ da Câmara aprovou,
por 40 votos a 21, projeto
que altera o "Estatuto do
Índio" para permitir a exploração de minérios dentro de
reservas indígenas.

Já sofremos ataques com as reformas comprometidos com os trabalhadores”,
Trabalhista, da Previdência, terceiriza- ressaltou.
ção e a situação só tem piorado. Temos
que estar atentos e eleger políticos Unitec
Os trabalhadores na Unitec reprovaram a proposta de PLR em assembleia
ontem e aprovaram a entrega do aviso
de greve.
O coordenador da Regional Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra, Marcos
Paulo Lourenço, o Marquinhos, destacou que a empresa não parou a produção e que os trabalhadores entendem
que é possível melhorar a proposta.
“O empresário está produzindo, mas
muitas vezes se aproveita da questão
da pandemia como um escudo para
não fazer bons acordos. Em algumas
empresas não tem cabimento e a união
dos trabalhadores é o que faz a diferença
para conquistar avanços. É preciso valorizar os trabalhadores, é uma mão de
obra qualificada que não dá para ficar
perdendo”, defendeu.

100 ANOS DO MASSACRE DA “WALL STREET NEGRA”
Há 100 anos, no dia 31 de
maio de 1921, na cidade de
Tulsa, no Estado de Oklahoma,
nos Estados Unidos, um numeroso grupo de supremacistas brancos invadiu e destruiu
o distrito de Greenwood, que
na época era uma das comunidades negras mais prósperas
do país, apelidada de “Wall
Street Negra”.
A cidade de 100 mil habitantes vivia o clima intenso de
conflitos raciais nos anos 20 do
século passado. A população
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adonis guerra

UNITEC

Notas e recados

negra se concentrava em Greenwood, que a partir de 1905
começou a atrair comerciantes
e empreendedores negros,
dando início a um período de
grande prosperidade embalada pela economia do petróleo
na região.
Esse foi um dos episódios
mais violentos na longa trajetória dos conflitos raciais
nos Estados Unidos. O crime
contra a população negra
deixou um saldo de cerca de
300 mortos e 10 mil desabri-

gados, num ritmo frenético de
agressão que durou 18 horas.
As imagens da destruição são
impressionantes. Além de
casas, foram destruídos estabelecimentos comerciais, teatros,
igrejas, bibliotecas, escolas e
um cinema. Uma vasta área
ficou reduzida a escombros
tornando patente o sentimento
de ódio contra a população
negra e do seu padrão de vida.
Os acontecimentos de Tulsa
vieram à tona graças a série de
TV “Watchmen”, de 2019, que

reproduziu cenas do massacre de 1921 num contexto de
manifestações antirraciais nos
Estados Unidos, especialmente
após o assassinato de George Floyd que desencadeou
o movimento “Vidas negras
importam!” A repercussão do
caso levou a reabertura das
investigações sobre o ocorrido, demonstrando que nunca
é tarde para combatermos a
violência contra os oprimidos
em qualquer tempo em que
ela ocorra.
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Ruralista no Meio Ambiente
O ruralista Joaquim Leite é o
escolhido de Bolsonaro para
substituir Ricardo Salles no
Meio Ambiente. O ex-ministro é alvo de duas investigações no STF.

Luta dos metroviários
Os metroviários de SP resistem e iniciam vigília contra
entrega da sede do sindicato.
Trabalhadores lutam na Justiça para manter endereço
histórico.

Renda aos informais
Projeto do vereador Eduardo
Suplicy, aprovado na Câmara Municipal, a Lei Paul
Singer cria marco regulatório
da economia solidária na
cidade.
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INOCENTES SERÁ A ATRAÇÃO PRINCIPAL
DO 3º FESTIVAL ROCK ABC
Bandas da região e de sócios do Sindicato podem se inscrever até hoje
para tocar ao vivo no dia 17. Confira o regulamento no site

O

fernando rocha

s roqueiros de plantão
que estavam ansiosos
para saber qual a atração principal do Festival Rock
ABC 2021 já podem ir se preparando para curtir o som da
veterana banda punk Inocentes.
A formação atual é a mesma
desde 1995, Anselmo Monstro
no baixo, Nonô (Luis Singnoreti) na bateria, Ronaldo Passos
na guitarra e Clemente, voz e
guitarra. O show contará com
a participação de Ariel, um dos
primeiros vocalistas da banda
na década de 80.
O show será ao vivo no próximo dia 17, em comemoração
ao Dia Mundial do Rock (13
de julho), e transmitido pelas
redes sociais do Sindicato e da
TVT. Por conta da pandemia da
Covid-19, não haverá público.
Valorizar os artistas
Além da banda principal,
o Festival Rock ABC também
terá shows de bandas independentes da região e de sócios
do Sindicato que podem se
inscrever até hoje. Haverá uma
etapa de seleção. Os vídeos
das bandas serão postados nas
redes do Sindicato e da TVT
e os mais curtidos em cada
categoria se apresentam no
evento. Confira o regulamento
completo no site.
“Quero convidar a todos
amantes do rock a prestigiarem
nosso 3º Festival Rock ABC.
Mais uma vez, os Metalúrgicos enxergados por esse desgoverdo ABC pensam no entreteni- no genocida”, reforçou o CSE
mento dos trabalhadores nesta na Dura Automotive, em Rio
fase tão difícil que estamos Grande da Serra, André Naspassando. A importância da cimento, o Cabelo.
arte e da cultura
Inocentes
na vida é fundaTem
banda?
Em 2019 o
mental”, chamou
Inscreva-se até grupo lançou o
o CSE na Delga,
hoje e participe! EP Cidade Soliem Di adema,
dão, que conta
Diego Goulart
Os vídeos mais
com 3 faixas inéSantos Ribeiro.
votados nas
ditas, dentre elas o
“Você que tem
redes
sociais
single Donos das
uma banda e é da
tocam ao vivo
Ruas, além da reregião do ABC
gravação do clásou da categoria
não deixe de se inscrever. Va- sico Escombros, faixa lançada
mos juntos comemorar o Dia originalmente no álbum Ruas.
O lançamento contou com
Mundial do Rock e ajudar os
artistas que estão passando uma turnê Europeia, com despor dificuldades, que não são taque para apresentação no

Rebellion, o maior festival punk
do mundo, que ocorre em Blackpool, Inglaterra.
Neste ano a banda apresentará seu potente show com os
maiores sucessos da carreira,
além das faixas do EP Cidade
Solidão.
Na bagagem, 14 álbuns, 1
DVD e participação em quatro coletâneas, no Brasil e na
Alemanha.
Quem pode participar?
Bandas independentes de
qualquer vertente do rock, com
trabalho autoral, sem contrato
com nenhuma gravadora ou
selo e idade mínima de 16 anos.
Também precisam estar em
uma dessas categorias:

• Associativa – pelo menos
um dos integrantes deve ser
associado ao Sindicato.
• Bandas da região – pelo
menos um dos integrantes
deve residir em Santo André,
São Bernardo, São Caetano,
Diadema, Mauá, Ribeirão Pires
ou Rio Grande da Serra.
Como se inscrever?
A ficha de inscrição e o regulamento estão disponíveis no
site e no aplicativo do Sindicato.
O período termina às 23h59
de hoje, limitado a 36 bandas.
É preciso enviar um vídeo da
banda. Não será cobrada taxa
de inscrição.
Como será a seleção?

A ordem de inscrição definirá a sequência de publicação
dos vídeos das bandas nos
canais oficiais do evento. Serão
selecionadas uma banda de
cada categoria cujas músicas
recebam o maior número de
curtidas pelo público. O resultado será publicado no dia 13
de julho.
Quais os objetivos?
Difundir músicas autorais
sobre o tema “Resistência e
Luta”, incentivar a cultura, valorizar artistas locais e descobrir
talentos musicais na categoria
e na região. A ideia é que todas
as bandas tenham visibilidade
nas redes sociais do Sindicato
e da TVT.
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Tribuna Esportiva

ABC

Zhô
Bertholini

é poeta e artista
gráfico. Nasceu
e vive em Santo
André, onde já
teve seus poemas
pintados no asfalto
em importantes
pontos da cidade.
Seus trabalhos
estão, sobretudo,
em publicações
alternativas,
revistas, zines e
plaquetas.
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Vista parcial
o mar
há muito não o vejo
a praia
aos meus pés
não me sai da cabeça

•

Após ato racista, o Corinthians rescindiu o contrato
com o zagueiro Danilo
Avelar. Em nota, o clube
disse que repudia toda
manifestação de conotação racista.

•

Avelar admitiu ter sido
dele a frase racista em
um comentário em jogo
online. “Errei, falhei e me
envergonho muito disso”,
disse.

areia
molhada
permeia
os desejos
ondas
moram
em marés
leve brisa
sal e sol
só saudades

Brasileirão

Domingo – 16h

x
Fluminense x Corinthians
Rio de Janeiro (RJ)
Arraial
São João de Todos
Tem um grande evento junino acontecendo virtualmente. É a nova
edição do São João de Todos, que
promove lives musicais, tutoriais de
culinária, playlists temáticas e muito mais. Até o dia 27 de junho em
diversos horários. Acesse o youtube:
suamusicabr.

Cinema
Mostra de Ouro Preto
A Mostra de Cinema de Ouro Preto
celebra a cultura brasileira na sua 16ª
edição. De forma virtual, o festival volta
a ser espaço para encontros do audiovisual brasileiro, tendo como cenário a
charmosa cidade de Ouro Preto (MG).
A transmissão acontece pelo site oficial
do CineOP até dia 28.

Documentários musicais
In-Edit Brasil
O festival exibe mais de 50 documentários musicais online. Pela segunda vez,
o In-Edit Brasil acontece 100% online.
A programação fica em cartaz até o
próximo dia 27 por três plataformas: a
do In-Edit, com limite de visualizações;
a do Sesc Digital e a da Spcine Play. Há
tanto títulos gratuitos quanto a R$3.

Domingo – 20h

x
Palmeiras x Bahia
Allianz Parque
Domingo – 20h30

x
Santos x Atlético-MG
Vila Belmiro
Domingo – 20h30

x
Ceará x São Paulo
Fortaleza (CE)

