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Pobreza no ABC
O número de famílias mora-
doras do ABC na faixa da 
extrema pobreza aumentou 
mais de 30% durante a pan-
demia, segundo dados do 
CadÚnico. 

Índice de adoecimento
Com metas abusivas, adoeci-
mento entre os bancários vira 
epidemia, confirmam dados 
apresentados pelo Comando 
Nacional dos Bancários para 
Fenaban. 

Quem deve, teme
Bolsonaro tem repetido a 
interlocutores que teme ser 
preso se perder as eleições 
Ele tem o mesmo temor em 
relação aos seus filhos. 

Desigualdade salarial
No Brasil 52% dos assala-
riados ganham 2 salários 
mínimos e grupo de CEO´s 
recebe até R$ 1 milhão por 
mês. 
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SARAU COM A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES MARCA LANÇAMENTO DO PROJETO ‘ENGRENAGEM CULTURAL’
Atividade na Sede teve lançamento de livro, música, poesia, rap, desenho e muito envolvimento da categoria
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Os metalúrgicos e meta-
lúrgicas do ABC pude-
ram mostrar, no Sarau 

promovido pelo Sindicato na 
manhã do último sábado, 30, 
que seus talentos vão muito 
além de operar máquinas. Eles 
não se intimidaram e provaram 
que também escrevem poesia, 
compõem canções, desenham, 
cantam e tocam.

E esse foi só o começo. A 
atividade na Sede marcou o lan-
çamento do projeto Engrenagem 
Cultural que tem por objetivo 
divulgar, apoiar e fomentar a arte 
produzida pelos trabalhadores 
da base e promover agendas 
culturais no Sindicato. Durante 
o evento, o companheiro Márcio 
Boaro, dirigente na Volks, foi 
indicado para a coordenação do 
Coletivo de Cultura dos Meta-
lúrgicos do ABC. 

O presidente do Sindicato, 
Moisés Selerges, destacou a 
relevância do projeto. “A reivin-
dicação deste Sindicato é que 
a Cultura tem que vir na cesta 
básica. Cultura é fundamental, 
é patrimônio, é uma forma de 
soberania e uma ferramenta de 
luta. Temos que nos reunir para 
fazer cultura. A engrenagem 
começou a rodar e depende de 
cada um aqui”.  

Parte dessa engrenagem 
O secretário-geral do Sindi-

cato, Claudionor Vieira, lem-
brou que o Sindicato estará 
aberto para que todos parti-

microfone esteve aberto para 
quem quisesse mostrar sua arte. 
O músico Marcinho do Cavaco 
cantou, entre outras, uma com-
posição do secretário-geral do 
Sindicato, Claudionor Vieira. Já 
o coordenador de São Bernardo, 
Genildo Dias Pereira, o Gaúcho, 
tirou da gaveta um poema de sua 
autoria, premiado e publicado 
em um livro. 

Também teve trabalhador 
lendo seus poemas, outro tocan-
do e cantando música sertaneja, 
cartunista e criança desenhando. 

 “Acompanho a luta da classe 
metalúrgica desde a minha in-
fância. É uma classe que admiro 
muito. É um Sindicato que está 

“Cultura é 
fundamental, 
é patrimônio, 
é uma forma 
de soberania 
e uma 
ferramenta 
de luta”

“O Sindicato 
precisa ser um 
farol cultural 
e esse símbolo 
‘Engrenagem 
Cultural’ é 
importante 
porque é a 
engrenagem 
que move 
a vida das 
pessoas”

cipem. “Queremos que vocês 
se apropriem dessa ideia, que 
aproveitem o espaço para di-
vulgar seus talentos e que se 
sintam verdadeiramente parte 
dessa engrenagem.” 

“O Sindicato precisa ser um 
farol cultural e esse símbolo 
‘Engrenagem Cultural’ é impor-
tante porque é a engrenagem 
que move a vida das pessoas. 
Vou precisar muito da ajuda de 
todos para mover esse projeto”, 
chamou Márcio Boaro. 

Talentos revelados 
Além do lançamento do 

livro de poemas “CTPS”, do 
metalúrgico Airton Mendes, o 

sempre preocupado com o 
bem-estar do trabalhador. Para 
mim foi uma grande honra, 
um grande orgulho mostrar 
meu trabalho nesta instituição”, 
disse o cartunista Joilson Alves 
Carvalho, bombeiro na Volks. 

“Participar de um evento 
de cultura é muito gratificante. 
Cultura tem tudo a ver com a 
classe trabalhadora, ela alimen-
ta a alma, alimenta os sonhos, 
transforma o ser humano”, res-
saltou o CF na Volks e poeta, 
Luciano Amigo Tavares. 

“É uma oportunidade única 
para a gente que não vive da mú-
sica, mas tem esse sonho. Esse pro-
jeto ajuda quem está no chão de 
fábrica e nem sempre tem espaços 
para tocar. Foi bom demais e tem 
tudo para dar certo”, afirmou o 
músico sertanejo Leandro Souza, 
trabalhador na Delga.

O trabalhador que for se 
apresentar terá espaço para 
divulgação na Tribuna, sem-
pre na edição de sexta-feira. 
Envie todas as informações 
(nome, empresa em que 
atua, tipo de apresentação 
cultural, local, data, horário, 
preço do ingresso e imagem 
de divulgação) para o What-
sApp: 99965-9532. 

Quem escreve poemas 
ou desenha e quer ter seu 
trabalho publicado no jor-
nal também pode entrar em 
contato pelo mesmo número 
ou procurar o representante 
na fábrica.

DIVULGAÇÃO NA TRIBUNA
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Tribuna Esportiva

LIBERTADORES
Hoje – 21h30

Atlético-MG x Palmeiras
Belo Horizonte (MG)

SUL-AMERICANA
Hoje – 19h15

São Paulo x Ceará
Morumbi

BRASILEIRÃO 
FEMININO

Hoje – 15h

Internacional x Santos
Porto Alegre (RS)

Hoje – 16h

Palmeiras x Avaí/Kindermann
Allianz Parque

Hoje – 20h

Corinthians x Esmac
Parque São Jorge

Hoje – 21h30

Cruzeiro x São Paulo
Belo Horizonte (MG)

x

x

x

x

x

x
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Trabalhadores na IGP aprovam proposta de PLR
Em assembleia na tarde de 

ontem, os trabalhadores na 
IGP, em Diadema, aprovaram 
a proposta de PLR (Participa-
ção nos Lucros e Resultados) 
negociada pelo Sindicato com 
a empresa. Na primeira as-
sembleia, em 19 de julho, a 
proposta tinha sido rejeitada 
pelos trabalhadores. 

O coordenador da Regional 
Diadema e CSE na IGP, Antô-
nio Claudiano da Silva, o Da 
Lua, contou que foi possível 
melhorar o acordo na mesa de 
negociação após a reprovação 
da proposta inicial. 

“Com a mobilização dos 
trabalhadores, conseguimos 
avançar e conquistar uma PLR 
com reajuste em relação ao 
ano passado. Isso se deu pela 
participação e envolvimento 
dos trabalhadores durante as 
discussões da PLR e pela orga-
nização no dia a dia no interior 
da fábrica”, afirmou. 

O pagamento da PLR será 
em duas parcelas, a primeira 
em outubro deste ano e a se-
gunda em abril do ano que vem. 
Os trabalhadores aprovaram 

ainda a contribuição negocial, 
sócios do Sindicato são isentos.

O CSE Ricardo Torres de 
Oliveira, o Trakinas, reforçou 
a importância da organiza-

Para Bianca Chacon. Pró-Sangue Hospi-
tal 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.

Para Ilidia Napolitano Zondona. Hemocentro 
Regional São Bernardo. Rua Pedro Jacobucci, 440, 
Jd. das Américas (atrás do Poupatempo). De segun-
da a sábado, das 8h às 15h30, exceto feriado. Esta-
cionamento gratuito na Rua Redenção, 271, no COI.

DOE SANGUE

ção para melhorar a proposta. 
“Foi uma construção junto aos 
trabalhadores e uma demons-
tração de organização e diá-
logo constante para conseguir 
avançar e atender os anseios de 
todos”, disse. 

Campanha Salarial 
Da Lua ressaltou ainda 

a unidade para avançar na 
Campanha Salarial deste ano, 
em negociação conjunta pela 
FEM/CUT (Federação Es-
tadual dos Metalúrgicos da 
CUT). 

“A partir de agora, os tra-
balhadores precisam continu-
ar mobilizados para conseguir 
fechar uma boa Campanha 
Salarial diante de tanta cares-
tia em que nos encontramos, 
com essa alta dos preços do 
que consumimos no dia a dia”, 
chamou. 


