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CUT celebra aniversário com live amanhã. 
“São quase quatro décadas de lutas, que contribuíram para 

transformar a classe trabalhadora em um dos atores 
fundamentais da sociedade brasileira”, Sérgio Nobre
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Vitória dos trabalhadores
Ferroviários conseguiram 
reajuste salarial após a gre-
ve realizada nesta semana. 
Secretário de Transportes 
acatou as principais reivin-
dicações.

Inflação subindo
A prévia da inflação do mês 
de agosto é a maior desde 
2002. Acumulado dos últimos 
12 meses chega a 9,30%, 
energia elétrica e gasolina 
foram os que mais subiram.

Salários não sobem
Reajustes salariais não acom-
panham a alta da inflação e 
trabalhadores têm perda real 
no salário. Segundo o Dieese, 
59% dos salários não acom-
panharam a inflação.

Pedido negado
O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, negou dar 
prosseguimento aos pedidos 
de impeachment contra os 
ministros do STF apresentados 
pelo Bolsonaro.
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Notas e recados

CPI: “ESQUECIMENTOS” E SILÊNCIO MARCAM 
DEPOIMENTO DE EMPRESÁRIO

O depoimento do empre-
sário José Ricardo Santana 
na CPI da Covid ontem foi 
marcado por “esquecimentos” 
e também pelo direito de ficar 
em silêncio. O depoente, que 
não prestou compromisso de 
dizer a verdade, foi convocado 
por ter participado do jantar 
em que teria sido feito o pe-
dido de propina na compra 
de 400 milhões de doses da 
vacina da AstraZeneca.

O empresário chegou à 
Comissão amparado por um 
habeas corpus concedido 
pelo ministro do STF (Supre-

mo Tribunal Federal) Edson 
Fachin, para não dizer nada 
que pudesse incriminá-lo. A 
partir disso, recorreu à falta 
de memória quando questio-
nado diversas vezes. Como, 
por exemplo, em relação a seu 
salário como funcionário da 
Anvisa ou de encontros feitos 
pelo empresário.

Quando decidiu responder 
as perguntas, foi superficial. 
Em outros momentos, usou 
o direito de ficar em silêncio. 
O presidente da CPI, senador 
Omar Aziz (PSD-AM), se 
revoltou com o andamento da 

sessão. “A gente precisa manter 
cautela e sangue frio, mas é dito 
de maneira descarada que ele 
não lembra de nada. Não lem-
bra como conheceu as pessoas 
ou como participou de uma 
negociação de vacina”, criticou.

Relação com lobista
No começo da sessão, o 

relator Renan Calheiros (MDB-
-AL) exibiu um áudio de Ricar-
do Santana em conversa com 
o lobista Marconny Albernaz 
sobre a elaboração de um plano 
para o Ministério da Saúde. De 
acordo com o senador Ran-

dolfe Rodrigues (Rede-AP), as 
informações colhidas pela CPI 
da Covid mostram que o em-
presário conheceu o lobista na 
casa de Karina Kufa, advogada 
do presidente Jair Bolsonaro.

Porém, ao ser questionado 
sobre sua relação com Mar-
conny e Karina, Ricardo disse 
“não se recordar das circuns-
tâncias” em que foi apresenta-
do ao lobista e não se lembrou 
também de quem mais estava 
na casa da advogada.

Com informações da Rede 
Brasil Atual 

Há 40 anos, entre os dias 
21 e 23 de agosto de 1981, 
ocorreu na Praia Grande, 
cidade do litoral paulista, a 
1ª Conferência Nacional da 
Classe Trabalhadora - CON-
CLAT. Foi o maior encon-
tro de dirigentes sindicais 
ocorrido no país desde o 
início da ditadura militar 
em 1964. Portanto, foi um 
ato de extrema ousadia do 
sindicalismo brasileiro que 
assumia um protagonismo 

cada vez maior na luta pela 
redemocratização do país.  

A Conferência contou 
com mais de cinco mil de-
legados (as) do campo e 
da cidade, do setor público 
e privado, representando 
1.091 entidades sindicais de 
todo o Brasil, incluindo as 
oposições sindicais. Uma das 
principais deliberações no 
último dia do encontro foi a 
eleição da Comissão Nacio-
nal Pró-CUT com objetivo 

de encaminhar as ações para 
a fundação de uma futura 
Central Única dos Trabalha-
dores – CUT. O sentido de 
“Central Única” era reunir 
todos os seguimentos do 
sindicalismo numa “Cen-
tral Unitária, Classista e de 
Massa”, que representasse o 
conjunto da classe trabalha-
dora brasileira independente 
das divergências entre as 
correntes do sindicalismo 
brasileiro. Essa era a pers-

pectiva histórica daquele 
momento.

 A CONCLAT de 1981 
representou a afirmação do 
“novo sindicalismo”, surgido 
no final dos anos 1970, e que 
imprimiu sua marca como 
o segmento mais combativo 
do sindicalismo brasileiro 
ao fundar a CUT, em 1983, 
desempenhando um papel 
fundamental na redemocra-
tização e nos acontecimentos 
futuros do país.

40 ANOS DE 
CONCLAT: UM 

MARCO DO 
SINDICALISMO 

BRASILEIRO
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A partir da próxima semana, a Sede e as Regionais do Sindicato, Diadema e 
Ribeirão Pires, terão atendimento presencial das 10h às 18h. EXPEDIENTE DO SINDICATO
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CUT COMPLETA 
38 ANOS DE LUTA 

E CONQUISTAS, 
AMANHÃ, COM LIVE

“Olhar o passado, buscar nele e em 

tudo que aprendemos nessas décadas o 

conhecimento para enfrentar desafios 

do presente e do futuro, este é o 

sentido de celebrar o 38º aniversário 

da nossa central”, Sérgio Nobre

“Em todos 
esses anos, 

promovemos 
solidariedade 

de classe e 
marcamos 

presença nas 
lutas por 

melhores salários 
e condições de 

trabalho”

“Esse cenário 
adverso nos 
coloca diante 
do desafio de 
olhar o passado 
e buscar nas 
experiências 
que vivemos o 
conhecimento 
para enfrentar 
os desafios”

Com reverência às conquistas do pas-
sado, mas a certeza de que a classe 
trabalhadora enfrenta um presente 

de ataques quase tão brutais quanto em 
1983, quando foi fundada em plena ditadura 
militar, a CUT completa 38 anos amanhã. 
Para marcar a data sem causar aglomeração, 
por causa da pandemia de Covid-19, a CUT 
realizará evento virtual, a partir das 14h, 
com transmissão pelas redes sociais.

Pela live, passarão quase 30 convidados, 
entre ex-presidentes da CUT, lideranças dos 
movimentos sociais, negro, LGBTQIA+, de 
estudantes, partidos políticos, do campo e 
das centrais sindicais. Um espaço que pre-
tende ir além da celebração, para fazer uma 
reflexão sobre a luta da Central e do movi-
mento sindical em defesa dos direitos da 
classe trabalhadora e da democracia, neste 
que é um dos momentos mais tenebrosos 
da história do país.  

“São quase quatro décadas de lutas, que 
contribuíram para transformar a classe tra-
balhadora em um dos atores fundamentais 
da sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, 
para transformar a própria sociedade”, afir-
mou o presidente da CUT, Sérgio Nobre. 

Solidariedade de classe 
O dirigente destaca que, ao longo desse 

período, a Central mudou a vida dos traba-
lhadores e das trabalhadoras, fazendo deles 
sujeitos de direitos, dando alento e esperan-
ça para superar os desafios colocados no 
local de trabalho. 

“Em todos esses anos, a gente promo-
veu a solidarie-
dade de classe, 
marcou presença 
nas lutas por me-
lhores salários 
e condições de 
trabalho, contra 
as injustiças so-
ciais, pela afir-
mação da igual-
dade, contra a 
discriminação 
racial, em defesa 
dos direitos hu-
manos, contra o 
regime autoritá-

rio e na construção 
de uma sociedade 
democrática, mais 
justa, mais huma-
na, plena de direi-
tos”, complemen-
tou Sérgio Nobre. 

Cenário 
adverso 
e esperança 

Sérgio Nobre 
critica o governo 
desastroso de Bol-
sonaro que, em 
suas palavras, ar-
rastou o Brasil para a crise, o obscurantismo, 
a fome, a carestia, o desemprego, a morte de 
mais de meio milhão de brasileiros e brasi-
leiras por seu negacionismo da pandemia. 

 “Esse cenário adverso nos coloca diante 
do desafio de olhar o passado e buscar nas 
experiências que vivemos, inclusive nos re-
veses, e em tudo que aprendemos ao longo 
desses 38 anos, o conhecimento necessário 
para enfrentar os desafios do presente e do 
futuro. Esse é o sentido da celebração dos 38 
anos de existência da CUT, e é o que estamos 
fazendo”, declarou.

 “A CUT tem uma enorme responsabili-
dade e um papel a cumprir nessa caminhada 
até conseguirmos a vitória e ela está logo ali, 
em 2022”, concluiu. 

Nasce a CUT
A criação da CUT desafiou a legislação 

sindical da época, que proibia a organização 
dos trabalhadores de diferentes categorias 
em uma só entidade.  

Essa história começou em um 28 de 
agosto de 1983. Pela voz e voto de mais de 
cinco mil trabalhadores e trabalhadoras 
vindos de todas as regiões do País, nascia 
a CUT. 

O 1º CONCLAT (Congresso Nacional da 
Classe Trabalhadora), que será homenagea-
do na live de amanhã, deu origem à primeira 
entidade intersindical e Inter categorias 
em nível nacional construída após o golpe 
militar de 1964. 

(Leia mais na coluna da Formação pág. 2) 
Com informações da CUT
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• O lateral Jorge, recém 
contratado pelo Palmeiras, 
evoluiu no recondiciona-
mento físico e fica perto da 
estreia. O atleta se recupe-
ra de uma lesão no joelho.
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Tribuna Esportiva

Brasileirão

Amanhã - 19h

Santos x Flamengo
Vila Belmiro

Amanhã - 21h

Palmeiras x Athletico-PR
Allianz Parque

Amanhã- 21h

Grêmio x Corinthians
Porto Alegre

x

x

x

Paulo 
Dantas, 

poeta e professor, 
é sertanejo de 

Santa Luzia (PB) 
e vive em São 
Bernardo. O 

poema ao lado está 
no livro ‘Folheto’, 
lançado em 2021 
pela Alpharrabio 

Edições e 
comercializado 

pela própria 
editora.

Mostra Ecofalante de Cinema
Temas socioambientais
A 10ª edição da Mostra Ecofalante de 
Cinema levanta debates que são cada 
vez mais urgentes para a sociedade. 
Os destaques são discussões sobre 
biodiversidade, economia e cidades. 
Os filmes ficam em exibição até o 
dia 14 de setembro e podem ser as-
sistidos pelo site: ecofalante.org.br/
filmes.

Concertos 
Brasil Jazz Sinfônica
Para comemorar aniversário de 31 anos 
da Brasil Jazz Sinfônica, será realizada 
uma série de concertos com grande 
variedade de cantores. Entre os artistas 
estão Gilberto Gil, Zeca Baleiro, Alcio-
ne, Adriana Calcanhoto e Margareth 
Menezes. Os concertos acontecerão 
até dezembro e os ingressos podem ser 
comprados no site da Sala São Paulo.

Festival Imersivo das Favelas 
Afrofuturismo
A primeira edição do FIF promove 
um mega encontro online entre 
jovens negros e indígenas das pe-
riferias e zonais rurais brasileiras, 
interessados por tecnologia 3D e 
360º, cinema, fotografia e outras 
linguagens audiovisuais. De hoje a 
domingo pelo canal do evento no 
Youtube. 

Poesia do 
ABC

ode à civilização
liturgia
letargia
: um bafo de morte aportou no correr
do nosso tempo

a selvageria
expurgada de nossos corpos
prostrou-se ante o sobejo de fé
que tomamos por empréstimo

postos a terços tresvariamos
súplicas
socados em gratidões eternas
à santa patriarcal trindade

são quartas e quartas-feiras
evocando a tisna
profana
do fundo de nossas panelas

com quantas
com quais infâncias
balançando seus dentes de leite
sustentamos o consumo?

à sua imagem
semelhança
divagamos estas carcaças
de alheias propriedades privadas

(coisa de sangue
é andar sempre às voltas co’o desejo
de nos tornarem
alvos)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AS-
SEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABA-
LHADORES NA APEMA EQUIPAMEN-
TOS INDUSTRIAIS LTDA., POR MEIO 
PRESENCIAL

“O SINDICATO DOS METALÚRGI-
COS DO ABC convoca todos(as) os(as) tra-
balhadores(as) na empresa APEMA EQUI-
PAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., inscri-
ta no CNPJ sob o número 60.425.857/0001-
85, com endereço na Rua Tiradentes, 2356, 
Vila do Tanque, São Bernardo do Campo 
– São Paulo, a participarem da Assembleia 
Específica, que será realizada no dia 31 
(trinta e um) do mês de agosto de 2021 (ter-
ça-feira), às 07 horas. 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 metros entre os participantes 
e uso de máscaras pelos mesmos. A ordem 
do dia será: a) Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR); b) autorização para a di-
retoria celebrar o respectivo acordo coletivo 
de trabalho ou aditamento; 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; d) outros assuntos de interesse dos 
trabalhadores na empresa. São Bernardo do 
Campo – São Paulo, 26 de agosto de 2021. 
Wagner Firmino de Santana. Presidente”


