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A culpa não é dos macacos 1
A erradamente chamada va-
ríola dos macacos avança no 
Brasil e, segundo balanço do 
Ministério da Saúde o país 
já contabiliza mais de 2.130 
casos confirmados da doença.

A culpa não é dos macacos 2
Porém, por medo e ignorância, 
a doença tem ocasionado ain-
da outro problema em território 
nacional: os ataques contra os 
símios brasileiros. 

Inflação 
A inflação dos alimentos, me-
dida pelo IPCA atingiu 14,72% 
no acumulado de 12 meses, de 
julho do ano passado a julho 
deste ano. Os preços da comi-
da continuam subindo. 

Golpe do PIX
A justiça tem condenado ban-
cos a indenizarem clientes 
vítimas de golpes via PIX. 
Muitas instituições financeiras 
não investiram para garantir 
segurança. 
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Notas e recados

A UNE (União Nacional 
dos Estudantes), fundada em 
11 de agosto de 1937, nos seus 
85 anos de existência, data em 
que também é comemorado 
o “dia do estudante”, tem 
uma longa trajetória de luta 
em defesa da democracia e 
no combate à desigualdade 
social.  

Durante o Estado Novo 
(1937-1945), pressionou o go-
verno de Getúlio Vargas a se 
posicionar a favor dos aliados, 
contra o nazismo, ao mesmo 
tempo em que se engajava na 
luta pela redemocratização 
do país. 

A UNE participou da cam-
panha do petróleo, em 1953, 
no segundo governo de Getú-
lio Vargas, apoiou as reformas 
de base propostas no governo 
de João Goulart (1961-1964) 
e, em 1962, lançou o projeto 
“UNE volante”, que percorreu 
o Brasil durante dois meses e 
criou os CPCs (Centros Popu-
lares de Cultura), que tiveram 
enorme impacto político e 
cultural entres os estudantes 
e as populações carentes em 
diversos pontos do país. 

Um dos primeiros atos da 
ditadura militar (1964-1985) 
foi metralhar e incendiar a 

sede da UNE na praia do Fla-
mengo ainda nas primeiras 
horas do golpe. A entidade 
caiu na ilegalidade e suas 
lideranças passaram a ser 
perseguidas. Mesmo assim, a 
UNE liderou, em 1968, a pas-
seata dos 100 mil, no dia 26 de 
junho, no Rio de Janeiro, que 
contou com a participação de 
artistas e intelectuais. 

Os estudantes estiveram 
presentes também na greve 
dos metalúrgicos do ABC e 
se solidarizaram com os gre-
vistas arrecadando dinheiro e 
alimentos, que foram doados 
ao fundo de greve.  

Neste momento de obs-
curantismo político em que 
o atual governo flerta com o 
autoritarismo, a sociedade 
brasileira, de forma ampla 
e plural, se mobiliza pela 
preservação da democracia. 
Para Bruna Brelaz, a primeira 
mulher negra e da região ama-
zônica a ocupar a presidência 
da UNE, “o aniversário da en-
tidade acontece em momento 
emblemático e histórico. Não 
há como falar de educação, 
recursos para universidade, 
emprego, políticas públicas, 
redução da miséria, sem falar 
de democracia”. 
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O diretor executivo do Sin-
dicato e presidente da Agência 
de Desenvolvimento Econômi-
co do Grande ABC, Aroaldo 
Oliveira da Silva, participou 
ontem do ato de reconheci-
mento do Polo Petroquímico 
do ABC, em Mauá. Os prefeitos 
de Mauá, Marcelo Oliveira, e de 
Santo André, Paulo Serra, assi-
naram os respectivos decretos 
municipais. 

“O Polo Petroquímico é 
de extrema importância para 
a região e para todo o estado, 
seu reconhecimento vai dar 
mais segurança jurídica para o 
Polo em si e para as empresas, 
dando mais tranquilidade aos 

Sindicato participa da assinatura do 
reconhecimento do Polo Petroquímico

trabalhadores. Também vai ser 
fundamental para atrair inves-
timentos e, inclusive, gerar mais 
empregos”, defendeu Aroaldo. 

O dirigente explicou que, 
apesar de ser o primeiro do país, 
a luta é pelo reconhecimento 
formal do Polo, por meio de 

um decreto estadual como os 
existentes nos polos da Bahia e 
do Sul do país. Essa pauta tam-
bém foi reforçada na sessão dos 
50 anos do Polo Petroquímico, 
dia 24 de junho, na Assembleia 
Legislativa. 

“A história do Polo se con-
funde com a história do setor 
automotivo do ABC e com a 
história de toda a região. A luta 
é pelo reconhecimento total do 
Polo por meio do decreto esta-
dual, já temos uma pauta junto 
ao governo do estado de São 
Paulo. Como existe uma parte 
do Polo na cidade de São Paulo, 
também pautamos a Prefeitura”, 
afirmou.
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“A sociedade 
brasileira 

está atenta 
e jamais 

permitirá 
uma ruptura 

democrática e 
institucional”

“O povo 
quer ter 

liberdade 
para ter o 
direito de 
lutar pelo 

que quiser”

Representantes da direção 
executiva dos Metalúrgi-
cos do ABC participaram 

na manhã de ontem, 11 de agosto, 
do ato, na Faculdade de Direito 
da USP, no Largo São Francisco, 
que marcou a resistência e a luta 
do povo brasileiro em defesa da 
democracia e das eleições livres 
e soberanas. 

Na cerimônia foi feita a lei-
tura da Carta às Brasileira e aos 
Brasileiros em Defesa do Estado 
Democrático de Direito, que já 
conta com quase 1 milhão de 
assinaturas. Assine em estadode-
direitosempre.com. 

Representantes da CUT, das 
demais centrais, de movimentos 
sociais, juristas, empresários e 
artistas defenderam o respeito ao 
resultado das urnas nas eleições 
de outubro deste ano. Uma mul-
tidão acompanhou a atividade do 
lado externo. 

O ato foi uma resposta da 
sociedade civil aos ataques que 
Bolsonaro tem feito ao sistema 
eleitoral brasileiro, colocando em 
dúvida a segurança das urnas ele-
trônicas, sem apresentar indícios 
e provas.

Sempre presente na luta 
O secretário-geral do Sindi-

cato, Claudionor Vieira, lembrou 
que o Brasil vive um momento de 
grande obscurantismo político, 
no qual o atual governo ataca 
diariamente as instituições e o 
Estado de Direito. 

“O SINDICATO SEMPRE ESTARÁ PRESENTE 
NA LUTA EM DEFESA DA DEMOCRACIA”

Dirigentes participaram do ato em São Paulo em defesa do Estado Democrático de Direito

“O Sindicato sempre estará 
presente na luta em defesa da 
democracia e dos direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras. 
Temos que estar mobilizados 
e em vigília permanente para 
que o Brasil não volte a viver 
um retrocesso. A sociedade 
brasileira, incluindo a classe 
trabalhadora, está atenta e 
jamais permitirá uma ruptura 

democrática e institucional”.

Liberdade para lutar 
“O povo quer ter liberdade 

para ter o direito de lutar pelo 
que quiser. A democracia é o 
que nos garante o direito de lutar 
por uma sociedade melhor, mais 
justa e igualitária. É o que nos dá 
o direito de lutar por saúde de 
qualidade, educação, qualidade 

de vida, para o povo ter direito 
ao emprego, aos direitos, comi-
da. Por isso ela é um bem tão 
precioso”, completou o dirigente. 

45 anos depois 
A carta lida ontem foi elabo-

rada por um grupo de ex-alunos 
da Faculdade e faz referência 
aos 45 anos da "Carta aos Bra-
sileiros", de 1977, quando um 
movimento liderado pelo pro-
fessor Goffredo da Silva Telles 
Junior denunciou a ilegitimi-
dade do governo militar. 

“Este é um dia muito im-
portante do ponto de vista 
histórico, jamais imaginamos 
que depois da redemocratiza-
ção do país seria novamente 
necessário lutar para defender 
a democracia. Isso já foi longe 
demais, a sociedade brasileira 
não vai mais tolerar. Chega de 
governo autoritário, ditadura 
nunca mais! Viva a democracia 
e a classe trabalhadora brasilei-
ra!”, frisou Claudionor. 

Atos pelo Brasil 
A parte da tarde foi marcada 

por atos em defesa da demo-
cracia e das eleições em quase 
todas as capitais do país. 
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Tribuna Esportiva

BRASILEIRÃO
Amanhã – 19h

Corinthians x Palmeiras
Neo Química Arena

Domingo – 16h

São Paulo x Bragantino 
Morumbi

Domingo – 18h

América-MG x Santos
Belo Horizonte (MG)

BRASILEIRÃO 
FEMININO

Domingo – 14h

Grêmio x Palmeiras
Porto Alegre (RS)

Domingo – 11h

Real Brasília x Corinthians
Brasília (DF)

Domingo – 11h

Ferroviária x São Paulo 
Araraquara

COPA PAULISTA
Amanhã – 15h

EC São Bernardo x São Caetano 
Bruno José Daniel 

São Bernardo e diadema

Show de piSeiro
O trabalhador na Udinese, em Diadema, Rodrigo Santos, 
promete muita energia e balanço nos shows de piseiro 
que fará neste fim de semana. O piseiro é um subgê-
nero da pisadinha que combina forró com 
influências do funk e do brega funk. Sábado, 
às 19h, no Bar Zé Pretinho e Gonzaga 
(Av. Brasília, 1070. Jd Campanário). No 
domingo, às 18h, o show será no 
Bar do Luciano (Rua Ministro 
Edgar Costa, 286 – Jardim do 
lago São Bernardo).  

São Paulo 

Feira eSquerda Livre
O galpão do Armazém do Campo, do MST, recebe a Feira 
Esquerda Livre. No evento mais de 150 produtores de 
diversos segmentos vão expor seus artigos. São roupas, 
acessórios, calçados, diversos artigos de brechó, comida de 
qualidade para todos os gostos, incluindo opções veganas 
e vegetarianas, bebidas artesanais, entre outros. O evento 
contará também com atrações artísticas. Sábado, das 10h 
às 20h. Alameda Eduardo Prado, 460 Campos Elíseos, 
São Paulo. 

mauá, diadema e São Caetano

CirCuito SeSC de arteS
O Circuito Sesc de Artes, promovido pelo Sesc São Paulo, 
em parceria com prefeituras e sindicatos do comércio, 

serviços e turismo traz diversas atrações artísticas 
e educativas em 14 roteiros que percorrem 

praças e parques durante três semanas. 
O ABC recebe o Circuito nesta 

sexta, sábado e domingo, res-
pectivamente, em Mauá, Dia-
dema e São Caetano. Confira 
a programação completa em: 
circuito.sescsp.org.br/. 

Santo andré

dança aFriCana
O espetáculo ‘Sons D’Oeste’, com a Trupe Benkady, 
traz dança e música africana da cultura mandingue, 
com as etnias Malinké, Baga e Sussu, da região da 
Guiné Conacri. As músicas são executadas ao vivo 
com instrumentos tradicionais da cultura africana.  A 
Trupe Bendaky foi fundada em 2010 pela dançarina e 
coreógrafa Flavia Mazal, reconhecida mundialmente. 
Hoje, às 16h. No Cine Theatro de Variedades Carlos 
Gomes.  R. Sen. Flaquer, 110 – Centro. 
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Envie as informações do seu evento 
para o WhatsApp: 99965-9532.

(nome, empresa em que atua, tipo de apresentação cultural, local, data, 
horário, preço do ingresso e imagem de divulgação)

Quem escreve poemas ou desenha e quer ter seu trabalho publicado 
na edição de sexta-feira também pode entrar em contato ou 

procurar o representante na fábrica. 

divuLgue Seu evento 
ou arte na tribuna


