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Crise humanitária  
Um dossiê produzido pela 
Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara Municipal mostra 
que a cidade de São Paulo vive 
uma crise humanitária grave.

Despacho de bagagens
A Câmara dos Deputados 
aprovou a MP que proíbe as 
companhias aéreas de cobra-
rem taxas por despacho de 
bagagens. Agora a medida 
precisa passar pelo Senado. 

Desmatamento
O Brasil lidera a derrubada de 
florestas tropicais no mundo. 
País é responsável por 40% 
das matas perdidas nessas 
regiões do planeta, segundo 
a Global Forest Watch. 

Prazo está acabando
Termina na próxima quarta-fei-
ra, dia 4, o prazo para tirar ou 
regularizar o título de eleitor. O 
processo poder ser feito online 
pelo site: www.tse.jus.br. Não 
deixe para a última hora! 
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Notas e recados
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Ano decisivo: Lula participa de 
1º de Maio unificado em São Paulo 
A CUT e demais centrais 

sindicais realizam, de forma 
unitária, o ato do Dia Inter-
nacional do Trabalhador e 
da Trabalhadora na Praça 
Charles Miller, Pacaembu, 
São Paulo, a partir das 10h, 
neste domingo. O ex-presi-
dente Lula confirmou pre-
sença. O 1º de maio deste 
ano tem como tema “Em-
prego, Direitos Democracia 
e Vida”. 

O ato político terá a par-
ticipação de dirigentes sin-
dicais, lideranças dos movi-
mentos sociais, representan-
tes da sociedade organizada, 
parlamentares, presidentes 
de partidos políticos e orga-
nizações internacionais. 

Shows
A atividade contará tam-

bém com atrações culturais 
com shows de Daniela Mer-
cury, Francisco El Hombre, 
Leci Brandão, Dexter e DJ 
KL Jay. 

Transmissão ao vivo
O evento será transmitido 

ao vivo pela TVT, pelas redes 

sociais dos Metalúrgicos do 
ABC, das centrais e entida-
des filiadas. Acompanhe em 
youtube.com/smabcoficial e 
facebook.com/smabc.

Missa
Dirigentes do Sindicato 

também participarão da tradi-
cional missa na Igreja Matriz, 
na Praça da Matriz, no Centro 
de São Bernardo. A celebração 
no domingo, às 10h30, será 
feita pelo Bispo Diocesano 
de Santo André, Dom Pedro 

Carlos Cipollini, e transmitida 
ao vivo pelas redes sociais da 
Diocese de Santo André e pela 
Rádio Imaculada Conceição 
AM 1490.

“A missa de 1º de maio é 
sempre um momento impor-
tante para refletirmos juntos 
sobre as lutas e desafios da 
classe trabalhadora. Todos 
estão convidados a participar 
e depois ir para o ato em São 
Paulo”, destacou a coordena-
dora da Comissão das Meta-
lúrgicas do ABC, Maria do 

Amparo Travassos Ramos. 
Neste ano, os movimen-

tos sociais trazem para a 
missa palavras de denúncia 
a todo sofrimento causado 
para todos e todas que vi-
vem do trabalho, como o 
desemprego, os altos preços, 
os preconceitos vários e 
todo tipo de violência. Mas 
também apontam palavras 
de esperança, perseverança 
e resistência, condições que 
marcam desde sempre, a his-
tória da classe trabalhadora.
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1º DE MAIO DE RETOMADA DAS RUAS NA 
LUTA PELA RECONSTRUÇÃO DO BRASIL, 

VALORIZAÇÃO DA VIDA E DA DEMOCRACIA! 
Neste próximo domingo ce-

lebraremos mais um 1º de maio, 
o dia internacional de luta dos 
trabalhadores, data que home-
nageia os mártires de Chicago, 
nos Estados Unidos, que saíram 
às ruas para reivindicar uma 
jornada diária de oito horas de 
trabalho em 1º de maio de 1886. 
A manifestação foi duramente 
reprimida com uma centena de 
presos e quatro líderes foram pro-
cessados e condenados à morte.

Neste 1º de maio, temos mui-
to pouco a comemorar. Desde 
o início do governo Temer, ini-
ciamos uma rota de retrocesso 
social, com o rebaixamento do 
nível da classe trabalhadora sem 
precedentes na nossa história 
por meio de uma série de re-
formas neoliberais, entre elas a 
reforma Trabalhista que retirou 
direitos e favoreceu a exploração 
e o controle dos patrões sobre os 
trabalhadores. 

A criminalização da política 
e a campanha contra a esquerda 

visavam criar um clima de ódio 
no país e interromper um ciclo 
de ampliação de direitos e me-
lhoria das condições de vida da 
população. O auge desse proces-
so foi a condenação e a prisão do 
ex-presidente Lula, que liderava 
as pesquisas de intenção de votos 
em 2018, cujo processo foi con-
duzido pelo juiz parcial Sergio 
Moro, como veio a público pelas 
denúncias da agência de notícias 
The Intercept Brasil. Inclusive 
a parcialidade do então juiz foi 
reconhecida oficialmente ontem 
pela Comissão de Direitos Hu-
manos da ONU (Organização 
das Nações Unidas). 

Essa campanha de banaliza-
ção da política, levada adiante 
pela direita e extrema direita com 
a participação da mídia comer-
cial e a anuência de setores do 
judiciário, teve um desfecho trá-
gico para a sociedade brasileira 
com a eleição de Bolsonaro, em 
2018, que mergulhou o país no 
caos social e na barbárie política. 

O quadro, que já era de re-
cessão econômica, com altas 
taxa de desemprego e aumento 
da pobreza, precarização do 
trabalho e desindustrialização 
precoce, tornou-se ainda mais 
grave. Temos mais de 12 milhões 
de desempregados, sem contar 
o subemprego, e 34 milhões de 
trabalhadores que ganham até 
um salário mínimo. O Brasil 
voltou tristemente a figurar 
no Mapa da Fome em 2018 e, 
em 2020, registrou 55,2% da 
população convivendo com a 
insegurança alimentar.  

Depois de dois anos terríveis 
de pandemia, neste 1º de maio, 
o espírito de luta e combativida-
de deve estar presente nas ruas 
em todos os locais do país, nas 
grandes e pequenas cidades, 
no campo e na cidade, a fim 
de demonstrar a indignação da 
classe trabalhadora com o atual 
cenário de desmonte dos direi-
tos trabalhistas e da proteção 
social em nosso país. Direitos 

que foram conquistados por 
várias gerações de trabalhadores 
brasileiros que sacrificaram suas 
vidas lutando por uma socieda-
de mais justa e inclusiva. 

O caminho das ruas é o cami-
nho da esperança e da retomada 
da soberania popular, do resgate 
dos nossos sonhos e do nosso 
futuro como nação, capaz de 
promover o bem-estar social para 
toda a população. 

A superação do autoritaris-
mo vigente que roubou nossos 
sonhos, destruiu nossos direitos 
e plantou o ódio só será possível 
com a nossa mobilização per-
manente em todos os espaços 
de luta em defesa de um modelo 
de democracia que reflita os an-
seios populares e a valorização 
da vida.   

Viva o 1º de maio dos traba-
lhadores! Pela reconstrução do 
Brasil! Pela democracia! Pela 
valorização da vida!

Diretoria dos 
Metalúrgicos do ABC

EDITORIAL
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• Willian, do Corinthians, 
criticou a impunidade 
após caso de racismo de 
torcedor do Boca Juniors. 
“Isso é uma piada, um 
ato de racismo que vale 
3 mil reais. Até quando?”

fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

Tribuna Esportiva

BRASILEIRÃO
Domingo – 16h

Corinthians x Fortaleza
Neo Química Arena

Segunda – 20h

São Paulo x Santos 
Morumbi

COPA DO BRASIL
Amanhã – 21h

Palmeiras x Juazeirense
Arena Barueri

BRASILEIRÃO 
FEMININO

Amanhã – 11h

Palmeiras x Internacional
Canindé

Domingo – 11h

Corinthians x Ferroviária
Parque São Jorge

Domingo – 15h

São Paulo x Bragantino 
Cotia

x

x

x

x

x

x
Quer divulgar 

seu evento 

ou seus poemas? mande um zap

(11) 99965-9532

chester higgins jr.

São Paulo
Mostra Abdias Nascimento
Ícone da luta pela valorização da cultura negra, o artista plástico, ativista 
político, escritor, diretor e ator paulista Abdias Nascimento (1914-2011) 
ganha a maior exposição dedicada à sua obra. Até 5 de junho. De terça, 
das 10h às 20h (entrada até as 19h); e, de quarta a domingo, das 10h às 18h 
(entrada até as 17h). R$ 50 (inteira), R$25 (meia-entrada) grátis às terças.  
Masp. Avenida Paulista, 1578 - Bela Vista.

giuliano ziviani

Santo André
Teatro infantil 
A Cia La Leche apresenta o espetáculo Vambora! Em três paisagens dife-
rentes, a peça apresenta distopias em que personagens buscam, por meio 
da imaginação, novas possibilidades e espaços para se viver. Aos domingos 
até 29/05. Às 16h. R$ 25 (inteira) R$ 12,50 (meia). Gratuito para menores 
de 12 anos. Sesc Tamarutaca, 302 - Vila Guiomar. 

Santo André
Livro 
Airton Mendes, ferramen-
teiro, projetista e professor, 
com uma história de mais de 
40 anos nas lutas sindicais do 
ABC, grande parte delas em 
São Bernardo do Campo e 
Diadema, lança seu primeiro 
livro de poemas: CTPS.  São 
poemas "de graxa, suor e lu-
tas", como ele mesmo define. 
Amanhã a partir das 11h. 
Livraria Alpharrabio. Rua Dr. 
Eduardo Monteiro, 151.

Necessário apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. 

ctps
(para Luiz Inácio Lula da Silva)
tantas vidas e aventuras desbotadas
registradas em papel puído

nos dias de hoje
cada vez mais pessoas
te usam menos

num país sem identidade
o trabalho não precisa de registro
o operário é um fantasma ativo
e o salário
mais do que sempre
rima com dispensário

de você trago respeito
te guardo com carinho
como um delicado
relicário de recordações

passagens nem sempre felizes
suavizadas no caminho dos anos
no grisalho do pensamento
no inefável do tempo

na despedida dos calos
vejo que algo está faltando
alguma coisa foi cortada
além dos dedos do peão

sua história, velha carteira
não pode terminar por decreto
você não pode ser enterrada
por quem nunca te possuiu

espero vê-la um dia
adornar o bolso do trabalhador
sonho que se torne
sua verdadeira identidade

passaporte para uma vida digna
: registro de história construída

Poesia 
no ABC

Airton Mendes 
O metalúrgico, professor e 

poeta lança seu primeiro livro 
amanhã. Confira ao lado. Contato: 

profairton.aurora@gmail.com.


