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Cartão de crédito 
De acordo com o Banco 
Central a taxa do rotativo 
do cartão de crédito ficou 
em 364% ao ano em abril. 
Enquanto isso, quase 80% 
das famílias brasileiras estão 
inadimplentes. 

Passando a boiada 
Deputados de Mato Grosso 
aprovaram lei que fragiliza 
proteção ao Pantanal. O pro-
jeto permite criação de gado 
em áreas protegidas e uso de 
agrotóxicos dentro do bioma. 

Ataques hackers
O site Estado de Direito Sem-
pre!, que coleta as assinaturas 
em defesa da democracia, so-
freu mais de 1500 tentativas 
de invasão de hackers desde 
que foi ao ar. 

Lutas nos Correios
Trabalhadores nos Correios 
fizeram ontem um dia na-
cional de protestos contra a 
postura da direção da com-
panhia nas negociações re-
ferentes à campanha salarial.
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raquel camargo

Notas e recados

A queda no poder de com-
pra dos brasileiros e brasilei-
ras tem obrigado a mudanças 
nos hábitos alimentares de 
72% dos entrevistados pela 
pesquisa do IPEC, que ouviu 
famílias das classes A, B e C. 
Apesar de elas terem uma si-
tuação econômica melhor do 
que as 33 milhões de pessoas 
que passam fome, a queda foi 
sentida e, dos dois mil pesqui-
sados, 82% afirmaram que a 
causa da redução das compras 
é a inflação.

A compra de cortes de 
carne bovina de primeira foi 
suspensa por 72% dos pes-
quisados. Outros 28% inter-
romperam também a compra 
de carne bovina de segunda. 
As carnes suína, de frango 
e peixe saíram do cardápio 
de 15% das famílias e outras 
26% sequer compram carnes 

Com alta nos preços, 7 a cada 10 brasileiros 
reduziram compras de alimentos 

O sindicalismo ao longo 
do tempo soube valorizar a 
cultura como forma de ação e 
expressão da classe trabalha-
dora. Os anarquistas nas pri-
meiras décadas do século XX, 
por exemplo, foram um dos 
pioneiros em utilizar o teatro 
e a literatura como formas de 
expressão cultural, artística e 
de conscientização política. 

Educação e cultura eram 
inseparáveis paras os anar-
quistas e anarco-sindicalistas. 
Um dos aspectos mais fecun-
dos da educação anarquista é 
o desenvolvimento intenso de 
criações coletivas de peças te-
atrais, jornais, contos, poesias, 

literatura. Criaram diversos 
centros de cultura, todos eles 
veículos pedagógicos por ex-
celência, voltados à formação 
dos trabalhadores e à dissemi-
nação da consciência contra 
a exploração econômica e a 
dominação ideológica.

No período de industriali-
zação crescente entre os anos 
1940 e 1960, os sindicatos 
também lançaram mão de 
eventos culturais e esportivos, 
como forma de arregimenta-
ção de militantes e formação 
política. Eram organizados 
eventos esportivos como cam-
peonatos de futebol, boxe, 
remo, entre outras modalida-

des de esporte populares entre 
os trabalhadores. Também 
eram promovidos bailes e 
concursos de calouros nos 
finais de semana, festa junina, 
entre outras atividades.   

Com a luta pela redemo-
cratização, ainda em plena 
ditadura, a cultura é retomada 
pelo sindicalismo brasileiro 
no seu cotidiano e nas suas lu-
tas. O Sindicato dos Metalúr-
gicos do ABC, por exemplo, 
incorporou o tema da cultura 
nos seus congressos e a sua 
imprensa sempre hospedou 
grandes cartunistas e fotógra-
fos, além de noticiar e difun-
dir cultura. Criou grupos de 

teatro, como o Grupo Forja, 
promoveu bailes de carnaval 
e concursos de poesia, cam-
peonatos de truco e futebol, 
cine pipoca, festival de rock, 
entre outras iniciativas. 

No momento em que vi-
vemos uma guerra cultural 
contra os valores solidários 
e coletivos que promovem a 
justiça social e a cidadania, a 
melhor resposta é estimular 
e dar vazão às mais variadas 
formas de expressão cultural 
da classe trabalhadora. A re-
tomada com a Engrenagem 
Cultural pelo Sindicato é mais 
do que bem-vinda em tempos 
de obscurantismo.  

CULTURA E SINDICALISMOCULTURA E SINDICALISMO

Comente este artigo. Envie um e-mail para formacao@smabc.org.br | Departamento de Formação

processadas como linguiça e 
salsicha.

Outros produtos que saí-
ram da lista de compras foram 
os derivados de leite como 

a mussarela (54%), iogurte 
(44%), e o próprio leite (37%).

A pesquisa, encomendada 
pelo C6 Bank, ouviu dois mil 
brasileiros com mais de 16 

anos em todas as regiões do 
país entre os dias 14 e 20 de ju-
lho de 2022. A margem de erro 
é de dois pontos percentuais.

Com informações da CUT.

Para Bianca Chacon. Pró-Sangue Hospital das Clínicas. Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 
155, 1° andar, Cerqueira César, São Paulo. De segunda a sexta, das 8h às 17h30. Sábados, das 
8h às 16h. Tel. 4573-7800.Doe sangue
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“Esse é um 
momento 
importante, 
vivemos uma 
ofensiva 
muito forte 
contra a 
cultura”

“É importante 
que os 
trabalhadores 
se sintam 
realmente 
parte desse 
projeto”

Amanhã, a partir das 
10h, o Sindicato lança 
o projeto “Engrena-

gem Cultural”, que inicia com 
o objetivo de divulgar, apoiar 
e fomentar a arte produzida 
pelos trabalhadores da base 
e promover agendas culturais 
mensais no Sindicato. 

O evento que marca o pon-
tapé inicial do projeto contará 
com lançamento do livro de 
poemas ‘CTPS’, do metalúrgi-
co Airton Mendes, sarau com 
microfone aberto e criação 
do Coletivo de Cultura dos 
Metalúrgicos do ABC. 

“Tem muita gente talento-
sa dentro das fábricas, seja da 
área do teatro, da música, da 
poesia, do rap, do cordel, da 
dança, queremos identificar 
esses talentos, trazê-los para 
o Sindicato e divulgá-los nos 
nossos meios de comunica-
ção. A ideia é ter, no mínimo, 
uma atividade cultural por 
mês na Sede”, explicou o se-
cretário-geral do Sindicato, 
Claudionor Vieira. 

Segundo o dirigente,  o 
projeto atende a uma deman-

SINDICATO LANÇA AMANHÃ PROJETO “ENGRENAGEM CULTURAL” 
E CHAMA CATEGORIA A EXPRESSAR SEUS TALENTOS ARTÍSTICOS

Evento na Sede começa às 10h com lançamento de livro de poemas e 
sarau com microfone aberto

da tirada durante o último 
seminário da direção execu-
tiva para identificar talentos 
no chão de fábrica. “Este é 
um momento importante, 
vivemos uma ofensiva muito 
forte contra a cultura. Mais 
do que nunca é hora para se 

criar o Coletivo e trazer cada 
vez mais arte para o nosso 
Sindicato, sempre envolvendo 
os trabalhadores e as traba-
lhadoras”. 

Sobre a atividade de ama-
nhã, destacou: “A ideia é que 
seja leve, descontraída, ani-
mada e que possa inspirar os 
companheiros e companheiras 
a mostrarem seus talentos. É 
importante que os trabalhado-
res se sintam realmente parte 
desse projeto”, convidou. 

Lançamento do livro CTPS
O livro CTPS, lançado pela 

Alpharrabio Edições, do me-
talúrgico, professor e poeta 
Airton Mendes traz poemas 
“de graxa, suor e lutas”, como 
o próprio autor define. Airton 
foi da categoria, trabalhou na 
Seeger Reno, atual TTB, na 
Promold, Cosmolde, Injecta, 
Resil,  todas em Diadema. 
Também atuou na KS Pistões, 
onde participou de uma greve 
histórica, na qual os trabalha-
dores tomaram a fábrica por 
uma semana.

“Este ano nossa CTPS, ca-
rinhosamente chamada pelos 
trabalhadores de Carteira 
Profissional,  completa 90 
anos. E tem muita gente que 
nem sequer a possuiu que-
rendo matar essa ‘simpática 
velhinha’. Cabe a nós encam-

parmos uma luta no sentido 
de restaurar a importância da 
carteira profissional”, defen-
deu o autor. 

Air ton se  diz  honrado 
pela oportunidade de lançar 
o livro na Sede e reforça a 
importância da cultura. “É 
um prazer dobrado poder 
lançar o livro no meu eterno 
Sindicato, primeiro por tudo 
o que essa casa representa e 
representou na minha vida e 
de tantos trabalhadores e tra-
balhadoras. Segundo porque 
coincide com o lançamento 
do ‘Engrenagem Cultural’, 
que ao meu ver é de extrema 
importância. A cultura nos 
dias de hoje se tornou uma 
das armas mais poderosas 
para combater a ignorância”. 

Poeta-operário
“Airton é, sem dúvida, o 

operário que adquire a ‘di-
mensão da poesia’, mas tam-
bém sabe que, na vida real, ‘de 
dentro’, não é tão fácil trocar 
o ‘sim’ pelo ‘não’. E, por isso, 
os ecos dessa poesia que vê a 
vida operária de fora são so-
terrados pelo ruído absurdo 
da fábrica, pela forma como 
esse ruído se espalha pela 
vida e pela voz do poeta-ope-
rário”, diz o posfácio do livro 
assinado pelo também poeta 
Tarso de Melo.
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• A seleção feminina de 
futebol encara a Colômbia 
na final da Copa América 
amanhã e já está garan-
tida na Copa do Mundo 
2023 e nos Jogos Olím-
picos de 2024. 

Tribuna Esportiva

BRASILEIRÃO
Amanhã – 16h30

Ceará x Palmeiras
Fortaleza (CE)

Amanhã – 19h

Corinthians x Botafogo
Neo Química Arena

Domingo – 16h

Athletico-PR x São Paulo
Curitiba (PR)

Segunda - 20h

Santos x Fluminense
Vila Belmiro

COPA AMÉRICA
FEMININA
Amanhã – 21h

Colômbia x Brasil
Colômbia

x

x

x

x

x

Livro
Frei Betto
O escritor e religioso Frei Betto está lan-
çando ‘Tom vermelho do verde’. Na obra o 
autor ergue sua voz em defesa dos indígenas, 
perpetuamente esquecidos pela sociedade 
brasileira e oprimidos pelos grupos que os 
exploram desde o "descobrimento". Trata-se 
de um livro de denúncia, mas também um 
romance histórico. O livro lançado pela Edi-
tora Rocco está à venda pelo site: freibetto.
org por R$ 52,50.

Podcast
Bar Fechado 
O Bar Fechado é um podcast de bate papo 
livre, descontraído e leve, como uma boa 
conversa de boteco, porém uma conversa 
com civilidade e humanismo. Transmitido ao 
vivo às segundas 20h, no YouTube, o Canal 
Planeta Livre, com retransmissão às quartas 
pelo YouTube da TVT. O podcast recebeu 
recentemente o presidente do Sindicato 
Moisés Selerges. 

São Paulo
Bienal do Graffiti
A Bienal Internacional do Graffiti chega à 5ª 
edição ocupando o Memorial da América 
Latina. Com curadoria de Binho Ribeiro, 
um dos precursores da arte de rua no Brasil 
e criador da Graffiti Fine Art, que produziu 
o evento, a Bienal reúne trabalhos de 61 
artistas nacionais e internacionais. De terça 
a domingo, das 10h às 17h. Av. Auro Soares 
de Moura Andrade - Barra Funda. 

São Caetano
Música 
Para comemorar seus 145 anos, a cidade de 
São Caetano preparou uma grande festa.  
Haverá encontro de carros antigos (das 9h 
às 18h), food trucks e shows. Hoje, às 21h, 
se apresenta o grupo Art Popular. Amanhã, 
às 19h sobe ao palco Porão 99 e no domingo 
tem Luiza Possi e a Big Band Salada Mista da 
Fundação das Artes, às 20h30. Entrada soli-
dária: 1 kg de alimento não perecível. Parque 
Chico Mendes. Av. Fernando Simonsen, n° 
566 – Cerâmica.
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Participe da campanha de solidariedade 
contra a fome e contra o frio Faz um PIX

O Sindicato iniciou uma nova campanha de arrecadação. 
Doe alimentos, roupas e produtos de higiene a quem mais 
precisa. Pontos de arrecadação: Sede, Regionais Diadema e Ri-
beirão Pires e nas fábricas. Se preferir, faça a sua doação via PIX. 

Para doar via PIX
• Abra o aplicativo do seu banco;
• Clique em PIX;
• Selecione a função ler/pagar com QR Code


