
Metalúrgicos do ABC convocam toda a 
categoria a participar da Assembleia Geral 

de Campanha Salarial, hoje, às 18h, na Sede.
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Inimigo da cultura
Bolsonaro vetou integralmente a 
nova lei Aldir Blanc, de fomento 
permanente à cultura, com a 
previsão de repasse anual de R$ 
3 bilhões da União para estados 
e municípios.

Novos eleitores
O Brasil ganhou, entre janeiro 
e abril, mais de 2 milhões de 
novos eleitores entre de 16 e 
18 anos. Um aumento de 47% 
em relação ao mesmo período 
de 2018. 

Tortura nunca mais 
O Conselho de Ética da Câ-
mara instaurou processo por 
quebra de decoro parlamentar 
contra Eduardo Bolsonaro por 
ter debochado da tortura sofri-
da por Miriam Leitão. 

Cadê os Yanomamis?
Os 24 indígenas, na Terra Indí-
gena Yanomami, em Roraima, 
tiveram que abandonar o territó-
rio após denunciarem o estupro 
e assassinato de uma menina 
indígena por garimpeiros.
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Notas e recados Trabalhadores na Magnet e na 
Selco aprovam acordos de PLR

Há 85 anos, no final da 
tarde do dia 26 de abril de 
1937, uma esquadrilha de 
24 aviões alemães e italianos 
bombardearam durante três 
horas o pequeno vilarejo de 
Guernica, no norte da Espa-
nha, matando cerca de 300 
pessoas, incluindo mulheres 
e crianças.

A Espanha vivia uma Guer-
ra Civil (1936-1939) que opu-
nha monarquistas e republi-
canos. Ao lado dos primeiros, 
que eram liderados pelo ge-
neral Francisco Franco, que 

organizou um motim contra a 
Segunda República espanhola 
(1931-1939), estava a cúpula da 
igreja católica, grupos falangis-
tas, monarquistas, nacionalistas 
anticomunistas. Essa coalizão 
conservadora identificava-se 
com o nazismo de Hitler e com 
o fascismo de Mussolini. 

Os republicanos eram for-
mados por liberais progressis-
tas que fizeram aliança com 
os comunistas e anarquistas, 
formando uma frente popular 
contra os monarquistas. A 
Frente Popular na Espanha 

rapidamente adquiriu um 
caráter antifascista e recebeu 
a adesão e a solidariedade de 
brigadas internacionalistas de 
todo mundo que lutaram ao 
lado dos republicanos.

O ataque a Guernica, orde-
nado pelo general Franco, teve 
o objetivo de coagir as lideran-
ças da comunidade autônoma 
do País Basco, no norte da 
Espanha, a se posicionarem ao 
lado dos monarquistas. Além 
disso, Guernica era um ponto 
estratégico por sua localização 
e por ser uma área de tradição 

na fabricação de armas - as 
indústrias, não atingidas pelo 
bombardeio, seriam usadas 
pelos nacionalistas. 

O bombardeio do terror 
foi imortalizado através da 
obra prima de Pablo Picasso 
pintada em 1937. O quadro é 
um enorme mural em preto 
e branco com dimensões de 
3,51m por 7,82m. Além do 
valor artístico, o quadro de 
Picasso é um ato de protesto 
contra esse ato de barbárie 
cometido pelos nazistas e 
fascistas. 

HÁ 85 ANOS GUERNICA 
SOFRIA O BOMBARDEIO DO TERROR   
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Os trabalhadores na Mag-
net Metais e na Selco, em São 
Bernardo, aprovaram os acor-
dos de PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) negocia-
dos pelo Sindicato e também a 
contribuição negocial. 

Selco
Em assembleia ontem, os 

trabalhadores na Selco con-
quistaram uma boa negocia-
ção, avaliou o coordenador de 
São Bernardo, Genildo Dias 
Pereira, o Gaúcho.

“Apesar do momento de 
crise que estamos atravessan-
do, foi possível negociar a PLR 
2022 com reposição do INPC e 
aumento real sobre o valor do 
ano passado. A união e a mobi-

lização dos trabalhadores junto 
com a organização e a mobiliza-
ção do Comitê Sindical foram 
fundamentais nas discussões 
com a empresa. Parabéns a 
todos e todas!”, afirmou. 

A primeira parcela será 
paga em julho e a segunda, em 
janeiro de 2023. 

Magnet
Na Magnet Metais, a as-

sembleia foi na terça-feira, 4. 
O coordenador de área, Jonas 
Brito, reforçou a importân-
cia da retomada da PLR na 
empresa diante do momento 
difícil no país. 

“Isso só foi possível graças 
a unidade e organização dos 
trabalhadores, esse é o intuito 
do Sindicato. Organizados 
conseguimos retomar bene-
fícios e também avançar e 

melhorar os que já temos”, 
disse. “Mas é preciso políticas 
de governo que impulsionem 
a produção industrial e a eco-
nomia para que as empresas 
consigam manter suas ativi-
dades e incentivar a produção 
de componentes e insumos 
nacionais, não dependendo 
tanto da produção de fora”, 
defendeu. 

A primeira parcela será 
paga em setembro e a segun-
da, em fevereiro de 2023. 
Quem ficar sócio do Sin-
dicato até o fim de agosto 
será isento da contribuição 
negocial.

ari paleta
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Na ocasião a pauta 
de reivindicações 

será apresentada e 
submetida 
a votação 

dos 
presentes

“Precisamos 
fazer uma grande 
assembleia para 

mandar o recado aos 
patrões”

“Contamos com a 
presença de cada 
companheiro e 

companheira que tem 
interesse em repor as 

perdas do salário”

“É muito importante 
a presença do 
trabalhador 

metalúrgico neste 
pontapé inicial da 

Campanha Salarial, 
é hora de estarmos 

unidos”

SINDICATO CONVOCA 
CATEGORIA PARA 

ASSEMBLEIA GERAL 
DE CAMPANHA 

SALARIAL

Os Metalúrgicos do 
ABC convocam toda 
a categoria para a As-

sembleia Geral de Campanha 
Salarial 2022 que será realizada 
hoje, às 18h, na Sede. Na oca-
sião a pauta de reivindicações 
será apresentada e submetida 
a votação dos presentes.  

O coordenador de São Ber-
nardo, Genildo Dias Pereira, o 
Gaúcho, destacou a importân-
cia da presença maciça para de-
monstrar a disposição de luta.  

“Negociar Campanha Sa-

larial em um ano de inflação 
alta, desemprego e carestia não 
será tarefa fácil. Mas estaremos 
firmes nas mesas de negociação 
e com certeza teremos o respal-
do da nossa categoria. Por isso, 
precisamos fazer uma grande 
assembleia no dia de hoje para 
mandar um recado aos patrões. 
Contamos com a presença 
de todos os trabalhadores e 
trabalhadoras para lotarmos 
o terceiro andar do Sindicato 
onde apreciaremos a pauta de 
nossa Federação”.

O coordenador da Regional 
Diadema, Antonio Claudiano 
da Silva, o Da Lua, lembrou que 
quem tem interesse em repor 
as perdas salariais por conta da 
alta na inflação deve participar. 

“A cada ano temos o desa-
fio de reconquistar os direitos 
sociais dos trabalhadores e 
também o reajuste salarial. Por-
tanto, é essencial que nesta sex-
ta-feira nossa categoria se faça 
presente para que possamos 
apresentar nosso pleito. Con-
tamos com a presença de cada 
companheiro e companheira 
que tem interesse em repor as 
perdas do salário diante de um 
momento tão difícil de carestia 
e inflação”.  

O coordenador da Regional 
Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra, Marcos Paulo Lourenço, 
o Marquinhos, reforçou a ne-
cessidade de mostrar unidade 
no início da Campanha. 

“É muito importante a pre-
sença do trabalhador metalúr-
gico neste pontapé inicial da 

Campanha Salarial, é hora de 
mostrar para os patrões que 
estamos unidos. Como não 
podia ser diferente, sempre o 
governo tentando tirar direitos 
e nós precisamos mostrar en-
gajamento para resistir a isso. 
Não só por conta da questão 
financeira, que tem afetado 
muito o bolso do trabalhador, 
mas também por conta da nos-
sa Convenção Coletiva que al-
guns grupos não têm fechado, 
precisamos estar juntos”.  

A Assembleia Geral será 
realizada nos termos do edital 
publicado na edição do dia 3 de 
maio de 2022.
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• Depois de rodar o time 
em duas partidas, Liber-
tadores e Copa do Brasil, 
o Palmeiras deve ir com 
a equipe titular contra o 
Fluminense pelo Brasi-
leirão. 

• Gustavo Scarpa, antes 
titular do lado esquerdo 
do Palmeiras, mudou 
de função e tem atuado 
como armador. O joga-
dor virou opção para a 
vaga de Raphael Veiga.
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Tribuna Esportiva

BRASILEIRÃO

Domingo – 16h

Palmeiras x Fluminense 
Allianz Parque

Domingo – 18h

Bragantino x Corinthians
Bragança Paulista

Domingo – 18h

Santos x Cuiabá 
Vila Belmiro 

Domingo – 19h

Fortaleza x São Paulo
Ceará

x
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Quer divulgar 

seu evento 

ou seus poemas? mande um zap

(11) 99965-9532

Diadema
Hip Hop em Ação
O Hip Hop em Ação existe há mais de 20 anos, sempre buscando reproduzir 
o que é desenvolvido no dia a dia das oficinas, mas também convidando 
artistas da cena do Hip Hop, com o propósito de incentivar a arte e dar voz 
aos jovens, por meio da ação cultural coletiva. Amanhã, a partir das 13h.  
Casa do Hip Hop. Rua Vinte e Quatro de Maio, 38 – Canhema. 

São Paulo
Exposição Lia de Itamaracá 
A cirandeira pernambucana Lia de Itamaracá rompeu com a tradição ao incor-
porar o improviso à interpretação de cirandas, frevos e maracatus. A ocupação 
imersiva narra a trajetória dessa mestra da cultura popular. Até 11 de julho. 
De terça a sábado, das 11h às 20h, e aos domingos e feriados, das 11h às 19h.
Itaú Cultural. Avenida Paulista, 149 - Bela Vista, São Paulo - SP, Brasil. Grátis.

Livro
Histórias do sertão
O metalúrgico aposentado, 
sócio vitalício do Sindicato, 
Wuilson Pedro Trindade, nas-
cido em Curral Velho, sertão da 
Bahia, lançou o livro "O velho 
curral – contos poesias e decla-
rações de amor”. A obra, que 
traz lembranças de um menino 
de oito anos, foi a forma que o 
autor encontrou para eternizar 
essa relação com o local onde 
morou na infância e de passar 
adiante as histórias desse ser-
tão. Vendas direto com o autor 
(97418-21280). Valor R$ 35 
(inclusa taxa de entrega).

Necessário apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. 

Poesia 
no ABC

Wuilson Pedro 
Trindade 
é metalúrgico aposentado, 
sócio vitalício do Sindicato, 
nascido em Curral Velho, 
sertão da Bahia. O poema 
“Para gostar de ler” está 
no livro "O velho curral – 
contos poesias e declarações 
de amor” que ele lançou 
recentemente. 

Para gostar de ler 

Queria fazer poesia,
Como faria Caetano.
Sem rimar amor com dor,
Meio djavaneando.
Quero rimar como poucos,
Sem ter que me preocupar.
Se é a primeira com a terceira,
Se o papel vai aceitar.
Mas só sei rimar,
Amor com dor,
Flor com beija-flor,
Flor de maracujá.
Djavaneando o verso,
Engolfando o intelecto,
Querendo caetanear.
Não sei mais o que dizer,
Escrevi apenas para,
Você que gosta de ler


