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O VOTO CONSCIENTE O VOTO CONSCIENTE 
TRANSFORMA VIDASTRANSFORMA VIDAS

No domingo, vote com responsabilidade em candidatos e No domingo, vote com responsabilidade em candidatos e 
candidatas comprometidos com a defesa dos trabalhadores, candidatas comprometidos com a defesa dos trabalhadores, 

do desenvolvimento, da geração de empregos e rendado desenvolvimento, da geração de empregos e renda
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Ação contra o clã   
O STF enviou à PGR ação 
contra Bolsonaro por uso 
de órgãos do governo para 
defender o filho Flávio. A 
ação é da deputada Natália 
Bonavides (PT-RN). 

Amazônia Legal 
Organizações assinaram 
carta em repúdio ao plano 
do Conselho Nacional da 
Amazônia Legal que preten-
de controlar 100% das enti-
dades que atuam na região.  

Dia do Pantanal 1
Ontem, 12/11, foi Dia do 
Pantanal, a data serve de 
alerta. Na região, queima-
das recordes afetam traba-
lho da agricultura familiar e 
de comunidades originárias.

Dia do Pantanal 2
Agricultores familiares, ri-
beirinhos, quilombolas e in-
dígenas perderam as terras 
onde produziam alimentos 
para consumo próprio e 
comercialização.  
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Notas e recados

Neste dia 15 de novembro, 
a Proclamação da República 
completará 131 anos e tam-
bém será o dia de eleições 
municipais em todo o país. 
A coincidência das datas me-
rece uma rápida reflexão. O 
primeiro princípio do regime 
republicano é que o poder 
deve ser exercido em nome 
do povo e para o povo e que 
o governante deve ser eleito 
pelo povo. 

A república é o sistema 
político em que a soberania 
popular deve se impor como 
direito de todos e não ex-

clusivamente do governante 
eleito. Costuma-se se fazer 
muita confusão a esse res-
peito. Muitos governantes 
(presidente, governadores, 
prefeitos) se julgam com 
poderes absolutos pelo fato 
de serem eleitos pelo povo. 
Apesar de ser o princípio 
fundador da democracia, 
esse fato não deve dispensar 
a necessidade de participação 
popular e transparência da 
gestão do governo em todo 
o seu mandato.

Não raro os governantes 
adotam medidas que vão 

afetar fortemente a popula-
ção de forma pouco transpa-
rente e democrática. A refor-
ma da Previdência é um bom 
exemplo. Ela foi aprovada 
sem a devida transparência 
e sem a devida participação 
da sociedade. Muitos dados 
foram adulterados para jus-
tificar a sua necessidade e 
os críticos da reforma não 
tiveram voz durante todo o 
processo de debate, que foi 
muito rápido e obscuro. O 
mesmo poderia se falar da 
reforma Trabalhista e dos 
processos de privatizações 

que estão sendo negociados 
às escuras dilapidando o pa-
trimônio do povo brasileiro 
sem prévio conhecimento da 
sociedade.

Por isso, devemos exer-
cer não só o nosso voto de 
maneira consciente, mas 
também exercer a nossa cida-
dania de forma ativa todos os 
dias. O governante não deve 
ser tratado como alguém 
acima da lei e acima do povo. 
O princípio da soberania po-
pular e do bem comum deve 
reger todos os momentos da 
República.

A REPÚBLICA E O PRINCÍPIO DO BEM A REPÚBLICA E O PRINCÍPIO DO BEM 
COMUM E DA SOBERANIA POPULARCOMUM E DA SOBERANIA POPULAR

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

Saiba mais

O lançamento da IndustriALL Brasil será 
na próxima terça-feira, dia 17, às 11h, com 
transmissão ao vivo. 

A nova associação unificará as discussões 
e ações sobre política industrial das confe-
derações dos trabalhadores na indústria da 
CUT e da Força: metalúrgicos, químicos, 
construção civil, têxtil/vestuário, energia e 
alimentação. 

O esforço conjunto é baseado na Indus-
triALL Global Union, sindicato global dos 
trabalhadores na indústria. 

A transmissão poderá ser acompanhada 
pelas novas redes sociais da IndustriALL Bra-
sil, das confederações das duas centrais sin-
dicais, da TVT e dos Metalúrgicos do ABC. 

O Clube de Campo dos 
Metalúrgicos do ABC está 
aberto aos sábados, domingos 
e feriados, das 8h às 18h. Por 
conta da Covid-19, há limite 
da capacidade de 60% e ado-
ção de protocolos de higiene 
e limpeza. É obrigatório o uso 
de máscaras. 

Quadras, quiosques e play-
ground estão liberados. Na 
lanchonete, venda de gelo, 

Clube de Campo do Sindicato está abertoClube de Campo do Sindicato está aberto
carvão, porções, sorvete e 
bebidas em geral. 

A piscina, a represa e os 
vestiários estão fechados. Tel.: 
(11) 9 4335-9433 e e-mail 
clube@smabc.org.br. 

Endereço: Rua Sorocaba, s/
nº, Jardim Borda do Campo – 
na Estrada de Ribeirão Pires, 
no antigo Caminho 618, Es-
trada Velha de Santos, Riacho 
Grande, em São Bernardo.
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CUT e Força CUT e Força 
lançam a lançam a 

IndustriALL BrasilIndustriALL Brasil
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15 de novembro, te-
remos eleições, mo-

mento em que votaremos nos 
nossos candidatos e candidatas 
ao Executivo e ao Legislativo 
municipal em todo o país. Os 
novos governantes e legislado-
res eleitos definirão as ações 
prioritárias para as nossas 
cidades nos próximos quatro 
anos, que terão impacto dire-
to sobre a nossa qualidade de 
vida. 

Vivemos um período de 
desemprego e falta de espe-
rança em relação ao mundo 
do trabalho. Além do retro-
cesso marcado pela reforma 
Trabalhista e pela reforma da 
Previdência, sentimos a dura 
realidade da desindustrializa-
ção precoce em nosso país e, 
em especial, na nossa região. 

As indústrias estão fechan-

do em ritmo acelerado, ge-
rando desemprego e exclusão 
social para milhares de traba-
lhadores e suas famílias. Esse 
cenário, que atinge duramente 
a categoria metalúrgica, não 
pode continuar e precisa ser 
interrompido urgentemente. 
Além disso, é necessário rever-
ter o ciclo de retirada de direi-
tos, precarização do trabalho e 
rebaixamento salarial. 

Ainda temos outros desafios 
a serem enfrentados no atual 
momento para manter o di-
namismo do nosso parque in-
dustrial. Estamos vivendo a era 
da Indústria 4.0 e da transição 
do motor a combustão para o 
motor elétrico nos países de-
senvolvidos. Estamos ficando 
cada vez mais defasados em re-
lação a esses processos pela fal-
ta de uma política industrial de 
abrangência macroeconômica 

“O exercício do voto é uma poderosa 
ferramenta de transformação social”

Fique atento aos projetos de desenvolvimento,
geração de emprego e renda dos candidatos e candidatas

M E N S A G E M  A O S  T R A B A L H A D O R E S  M E T A L Ú R G I C O S  D O  A B C

combinada com a ausência de 
iniciativas locais. 

Tudo isso deixa a nossa 
indústria cada vez mais vul-
nerável tecnologicamente, o 
que pode levá-la à condição 
de mera montadora de com-
ponentes importados, desar-
ticulando a complexa cadeia 
produtiva do ramo metalúrgi-
co instalada da região. Ou seja, 
menor quantidade e menos 
qualidade dos empregos.

A inovação tecnológica e 
a reconversão industrial são 
questões fundamentais que 
devem ser enfrentadas pe-
los futuros governantes que 
serão eleitos neste domingo, 
articulando iniciativas locais 
e regionais e buscando apoio 
de outros entes da Federação. 

É importante estarmos aten-
tos aos candidatos e candidatas 
comprometidos com o desen-

volvimento econômico e a 
geração de emprego e renda, 
implantando políticas que de-
volvam a pujança da indústria 
e a prosperidade econômica 
para a nossa região, combi-
nadas com a valorização do 
trabalho e a qualidade de vida 
para a população.

O exercício do voto, de 
forma livre e soberana, é 
uma poderosa ferramenta de 
transformação social e polí-
tica na democracia. Por isso, 
companheiro metalúrgico e 
companheira metalúrgica, é 
importante que você vote de 
maneira consciente, usando 
como critério para a sua esco-
lha, o candidato ou candidata 
que está comprometido com a 
defesa dos interesses da classe 
trabalhadora. 

Boa eleição e bom voto para 
todos e todas!

Diretoria dos Metalúrgicos do ABC



Retratos
A vida divide
Entre o passado e presente
São tantas as vestes do 
tempo
Que nem sempre me 
reconheço

Me enlouqueço de futuro
Sem ter vistas onde alcançar
Me asseguro em breves 
momentos
No infinito de ser e estar.
28/10/2020

Figura marcante no ambiente 
cultural da região, o poeta e artista 
gráfico Zhô Bertholini nasceu em 
Santo André, em 18/02/1953, cidade 
onde já teve seus poemas escritos 
no asfalto e uma exposição, no iní-
cio deste ano, no saguão do Teatro 
Municipal, sobre sua vida e obra. 

Urbano e agregador, incentivou e 
participou de diversos movimentos e 
espaços culturais locais. Seus poemas 
estão, sobretudo, nas publicações al-
ternativas, revistas, zines e plaquetas. 
Editou por 25 anos a revista poética 
‘A Cigarra’, junto com a também po-
eta, Jurema Barreto de Souza.
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Tribuna Esportiva

Brasileirão

Amanhã – 16h30
Santos x Internacional

Vila Belmiro

Amanhã – 19h
Fortaleza x São Paulo

Fortaleza

Amanhã – 19h
Corinthians x Atlético-MG

Neo Química Arena

Amanhã – 21h30
Palmeiras x Fluminense

Allianz Parque

• No último treino na Gran-
ja Comary para as Elimi-
natórias da Copa – Amé-
rica do Sul, a seleção mos-
trou que deve ter quatro 
mudanças em relação ao 
último jogo.  

• Alisson volta ao gol no 
lugar de Weverton, Allan 
substitui Casemiro, Ever-
ton Ribeiro na vaga de 
Philippe Coutinho e Ga-
briel Jesus no lugar de 
Neymar.

fotos: divulgação

Eliminatórias
da Copa

Hoje – 21h30
Brasil x Venezuela

Morumbi

Dona Ruth
Festival de Teatro Negro
A 2ª edição do “Dona Ruth: Festival de Teatro Negro de 
São Paulo” acontece online. São 25 atrações, entre espe-
táculos, experimentos, performances e giras de conversa. 
Até o 28/11. Transmissão pelo YouTube do festival, sem-
pre às sextas e sábados às 21h, com reprises às segundas e 
quintas, às 19h.

As Marias
Festival Internacional das Artes no Feminino
Talentosas artistas do teatro, do circo, da música, do cinema, da 
fotografia e de outras artes se encontram na primeira edição do 
“Festival das Marias – Festival Internacional das Artes no Fe-
minino”. A programação é digital e transmitida pelo Facebook, 
Instagram e YouTube do evento. Até 25/11. Hoje, às 21h30 tem 
show de Bruna Caram.

Live de Heavy Metal
Show beneficente
Metallica, uma das maiores bandas de heavy metal de todos 
os tempos faz um show acústico, beneficente e recheado de 
surpresas. Os ingressos custam US$14,99 (aproximadamen-
te R$81 + taxas) e estão à venda no site: metallica.com. A 
transmissão começará às 18h do dia 14 de novembro e ficará 
disponível por 48h para quem adquirir as “entradas”. Mais 
informações no site oficial da banda.
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