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3ª edição do Festival Rock 
ABC deu visibilidade a bandas 

independentes e trouxe 
Inocentes ao berço do punk

PALCO DE RESISTÊNCIA 
E CONTESTAÇÃO

foto: adonis guerra
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A 3ª edição do Festival Rock 
ABC, realizada no último 
sábado, 17, em comemo-

ração ao Dia Mundial do Rock, 
animou os roqueiros da categoria e 
chegou aos fãs em todo o país. Isso 
porque a transmissão, assim como 
no ano passado, foi feita de forma 
virtual para evitar a propagação do 
coronavírus.

Divididas nos palcos dos teatros 
municipais de Mauá e Diadema, 
prefeituras parceiras do evento, as 
bandas tiveram seus shows trans-
mitidos ao vivo. As apresentações de 
Thor e Bluemore, classificadas pelo 
número de curtidas nas redes sociais 
do Sindicato e da TVT, abriram o 
Festival para a veterana Inocentes.

O diretor administrativo do Sin-
dicato, Wellington Messias Damas-
ceno, destacou as novidades deste 
ano, as parcerias com as prefeituras, 
a seleção das bandas pela interação 
com o público e o resgate do rock 
como movimento de resistência. 

“Nosso Festival a cada ano refor-
ça a importância de resgatar o rock 
como movimento de resistência e 
rebeldia, de contestação e indigna-
ção.  Além disso, temos a preocu-
pação de dar visibilidade também 
para bandas independentes. Foi 
muito representativo ter uma banda 
da região e uma com um integrante 
da categoria. Agradecemos a todos 
que se inscreveram e participaram. 
Este Sindicato é de todos que lutam 
em defesa de uma vida melhor para 
o nosso povo, e por meio da arte 
mandamos o recado de transfor-
mação social”.

Punk metalúrgico 
Em um dos momentos mais 

esperados do show principal, 
Ariel, vocalista dos Inocentes 
de 1982 a 1983 que continua 
hoje na ativa nas bandas Inso-
ciáveis e Invasores de Cérebro, 
mandou seu recado. 

“Comecei minha vida revo-
lucionária quando era metalúr-
gico em 1976, em São Paulo. 
Mas foi quando vim pra cá, em 
79 e 80, participar das manifes-
tações, das passeatas da Igreja 
Matriz de São Bernardo até o 
Estádio de Vila Euclides, que vi 
o que era um movimento sin-
dical e revolucionário, isso me 
marcou muito. É uma honra 
estar aqui, é minha retribuição 
pra vocês”, declarou. 

Sindicato Cidadão
Pouco antes do final, em 

vídeo, o ex-presidente Lula 
elogiou a iniciativa do Sin-
dicato e criticou o governo 
Bolsonaro que abandonou a 
classe artística 

“Realizar o Festival Rock 
ABC é uma decisão extraordi-
nária do Sindicato para ajudar 
os artistas independentes deste 
país a sobreviver neste tempo 
de pandemia em que o governo 
se esquece o que representa a 
cultura para o povo brasileiro. 
Parabéns Sindicato Cidadão, 
um sindicato grande não repre-
senta só os interesses dos traba-
lhadores, representa também 
os interesses da sociedade”.

3ª EDIÇÃO DO 
FESTIVAL ROCK ABC 
CONSAGRA EVENTO 

COMO PALCO DE 
RESISTÊNCIA E 
CONTESTAÇÃO 

Realizado no 
formato virtual, 

Festival teve bandas 
independentes 

escolhidas pelo 
público e punk rock 

do Inocentes 

Sede
Rua João Basso, 231 – Centro – São Bernardo

CEP: 09721-100 – Tel: 4128-4200
www.smabc.org.br – imprensa@smabc.org.br

Regional Diadema
Av. Encarnação, 290 – Piraporinha
CEP: 09960-010 – Tel: 4061-1040

Regional Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
Rua Felipe Sabbag, 149 – Centro – Ribeirão Pires

CEP: 09400-130 – Tel: 4823-6898

Diretor Responsável: Moisés Selerges.
Coordenadora: Luciana Yamashita.
Repórter: Olga Defavari. 
Arte e Diagramação: Rogério Bregaida Jr.
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Libertadores
Hoje – 21h30

Racing  x São Paulo
Argentina

Contra a fome, os Meta-
lúrgicos do ABC estiveram 
na inauguração da Cozinha 
Solidária do MTST (Movi-
mento dos Trabalhadores Sem 
Teto) no Montanhão, em São 
Bernardo, no último sábado, 
dia 17. 

O diretor executivo dos 
Metalúrgicos do ABC, Carlos 
Caramelo, reforçou a impor-
tância da solidariedade e da 
união para enfrentar a fome e 
as mazelas do país. 

“Temos que estar juntos de 
quem está sempre nas lutas 
por um país melhor, fraterno 
e mais justo. Essa foi mais uma 
ação importante para suprir a 
ausência do Estado, estar pró-
ximo de quem mais precisa, de 
ver nos olhos das pessoas que 
acreditam na transformação 
da sociedade, lutam por ela 
e que se preocupam com o 
próximo, com quem está pas-
sando fome”, contou. 

“São pessoas simples que 
praticam a solidariedade e dão 
o exemplo para pessoas que 
têm condições e não são solidá-
rias na sua essência”, destacou. 

Fome de saber
No mesmo dia, foi reinau-

gurada a biblioteca Carolina 
Maria de Jesus, que antes ficava 
na Ocupação Povo Sem Medo 
de São Bernardo, em um espaço 
de informações, resistência e 
luta. 

“Não é assistencialismo, é 
chegar onde o governo não 
quer chegar, é discussão política 
sobre direitos e a construção 
de alternativas de sociedade 
por meio da luta organizada”, 
concluiu Caramelo. 

Doações
Serão 26 cozinhas nas peri-

ferias de centros urbanos. A de 
São Bernardo é a 13ª inaugura-
da pelo MTST. 
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• Após o empate por 1 a 
1 em casa, o São Paulo 
precisa de uma vitória ou 
empate por mais de um gol. 
Se repetir o resultado da 1ª 
partida, a decisão será nos 
pênaltis. 

• O Tricolor espera contar 
com o retorno de Luciano 
no jogo decisivo. O ata-
cante não atua há um mês 
devido a estiramento na 
coxa esquerda. 

• Hernanes acertou a resci-
são antes do fim do contra-
to e se despediu do Tricolor 
com 330 jogos, 56 gols e 
três títulos. “O São Paulo é 
casa, lar, família, história”, 
disse. 

• Crespo defendeu que pre-
cisa de mais tempo no São 
Paulo para melhorar a 
atuação da equipe. “Sem 
dinheiro, os tempos são 
mais longos”.
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Tribuna Esportiva

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS 
TRABALHADORES NA EMPRESA TECNOMEC INDUSTRIAL E CO-
MERCIAL LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os 
trabalhadores na empresa TECNOMEC INDUSTRIAL E COMERCIAL 
LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 05.066.952/0001-21, com endereço 
na R. Blindex, 98 - Piraporinha, Diadema - SP, 09950-080, a participarem 
da Assembleia Específica, que será realizada no dia 22 (vinte e dois) do mês 
de julho de 2021 (quinta-feira), às 09:00. A assembleia, que será presencial 
e ocorrerá nas dependências da empresa, observará medidas de prevenção 
à COVID-19, como distanciamento social de no mínimo 1,5 metro entre 
os participantes e uso de máscaras pelos mesmos. A ordem do dia será: a) 
apresentação de proposta referente a Participação nos Lucros e Resultados 
da empresa; b) autorização para a direção do sindicato celebrar “Acordo 
Coletivo de Trabalho Específico” e Aditivos; c) discussão e deliberação 
sobre a contribuição negocial como recurso essencial para custeio desta 
negociação coletiva, visando à celebração da norma coletiva que contem-
ple os interesses dos trabalhadores, sindicalizados ou não, da empresa; d) 
outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Diadema - SP, 
19 de julho de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA LINDE 
STILL - KION SOUTH AMÉRICA LTDA., POR MEIO TELEMÁTICO.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa 
LINDE STILL - KION SOUTH AMÉRICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 42.365.296/0008-
60, com endereço na Rua General Izidoro Dias Lopes, 141, Paulicéia, São Bernardo do Campo – São 
Paulo, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 20 (vinte) do mês de julho 
de 2021 (terça-feira), entre 8 e 18 horas. Considerando que o país enfrenta a pandemia do coronavírus 
e que para conter a disseminação da COVID-19 o Ministério da Saúde recomenda o isolamento social 
com a permanência das pessoas em suas residências, não é possível realizar a assembleia presen-
cial, mas apenas por meio telemático, portanto com processo de deliberação em plataforma digital 
(internet). A ordem do dia será: a) apresentação de proposta referente a PLR; b) autorização para 
a direção do Sindicato celebrar Acordo Coletivo de Trabalho e Aditivos; c) discussão e deliberação 
sobre a contribuição negocial como recurso essencial para custeio desta negociação coletiva, visando 
à celebração da norma coletiva que contemple os interesses dos trabalhadores, sindicalizados ou não, 
da empresa e d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. O link para acesso e a 
assembleia e participação no processo de votação, que deverá ocorrer entre 8 e 18 horas deste dia, é: 
assembleia.smabc.org.br, que poderá ser acessado pelo endereço: www.smabc.org.br. Encerrado o 
processo de votação eletrônica, os votos serão apurados e o resultado publicado no site do sindicato, 
no mesmo endereço eletrônico, no mesmo endereço, em até um dia útil imediatamente posterior ao 
da assembleia. São Bernardo do Campo, 20 de julho de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente” 

Sindicato participa da inauguração da Cozinha 
Solidária do MTST em São Bernardo
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informação 
de qualidade
o espaço do trabalhador

Doações de 50 cestas bási-
cas recebidas pela campanha 
do Sindicato “Na luta contra a 
fome” já tinham sido entregues 
pelos trabalhadores na Merce-
des para a Cozinha Solidária. 
Os Metalúrgicos do ABC tam-
bém estiveram juntos e doaram 

alimentos à cozinha de Santo 
André no mês passado. 

Quem quiser doar direta-
mente para o projeto Cozinhas 
Solidárias do MTST pode en-
trar no link de financiamento 
coletivo apoia.se/cozinhasoli-
daria.


