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Jovens têm até 4 de maio 
para tirar o título de 

eleitor e ajudar a mudar 
os rumos do país. O prazo 

também vale para quem 
precisa regularizar a 

situação eleitoral



2.

Eles não precisam, mas 
podem. Não são obri-
gados, mas estão sendo 

convocados pelo TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral), por artistas e 
influenciadores digitais a participa-
rem das eleições deste ano e ajudar 
a definir os rumos do país. O prazo 
para quem terá 16 anos até a data da 
eleição (2 de outubro) tirar o título 
de eleitor vai até o dia 4 de maio. 

A obrigatoriedade começa aos 

18 anos, mas com 16 já é possível 
exercer esse direito. Com a proxi-
midade das eleições de 2022 para 

eleger presidente da 
República, gover-
nador, deputados 
e senadores, as 
campanhas para 
atrair o voto dos 
jovens se espa-

lham pela mídia e 
redes sociais. 

Os Metalúrgicos do ABC refor-
çam o coro e convocam a juventude 
a se juntar aos milhões de brasilei-
ros que querem um Brasil melhor. 
“A participação dos jovens nesse 
período democrático eleitoral é 
muito importante para trazer no-
vamente a pauta da juventude para 
as mesas de discussão”, lembrou o 
coordenador do Coletivo da Juven-
tude Metalúrgica do ABC, Américo 
José Galvanho Júnior, o Juninho. 

“Desde o golpe sofrido pela 
presidenta Dilma, ficaram escanca-
radas as atrocidades para com essa 
parcela significativa da população. 
Hoje cerca de 30% dos jovens estão 
fora do mercado de trabalho por 
falta de políticas públicas, tanto 
para a área da educação, quanto 
para a inserção no mercado de 
trabalho”, reforçou. 

Juninho lembrou ainda que a 
má gestão do governo Bolsonaro 
durante a pandemia prejudicou os 
jovens, aumentando a incidência 
de depressão, ansiedade e elevando 
o número de evasão escolar, já que 
muitos não tinham acesso às aulas 
online. 

“Precisamos dar um basta em 
todos esses desmontes, a oportuni-
dade é agora e está em nossas mãos 
trazer o jovem para seu lugar de 
agente transformador da socieda-
de”, finalizou. 
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JOVENS TÊM ATÉ 
DIA 4 DE MAIO 
PARA TIRAR O 

TÍTULO DE ELEITOR 
E AJUDAR A MUDAR 

OS RUMOS PAÍS

“Hoje cerca de 30% dos 
jovens estão fora do 

mercado de trabalho 
por falta de políticas 

públicas”

“A participação 
dos jovens é muito 

importante para trazer 
novamente a pauta da 

juventude para as mesas 
de discussão”

O prazo também vale 
para todos aqueles 

que precisam 
regularizar sua 

situação eleitoral#
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O diretor executivo do Sindicato, Luiz 
Carlos da Silva Dias, o Luizão, lembrou 
que a data 4 de maio é o prazo limite para 
todos aqueles que precisam regularizar sua 
situação eleitoral e enfatizou que todo voto 
importa para mudar a situação do país. 

“Muita gente quer participar da eleição, 
contribuir com nosso regime demo-
crático, mostrar sua insatisfação, essas 
pessoas precisam se atentar ao prazo e 
regularizar o título. É importante que o 
voto do jovem esteja na 
urna, mas também o 
dos idosos que já não 
são obrigados a votar. Todos 
devem estar aptos a votar, essa 
sem dúvida é a eleição mais 
importante para o país após a 
redemocratização”.

“Gosto muito do meu país e quero 
ajudar a mudar, já que da última vez 
não tive a oportunidade de votar. 
Todos os meus amigos já tiraram 
o título. É muita expectativa, 
uma grande responsabilida-
de, creio que os jovens estão 
querendo votar para poder 
mudar essa realidade. É 
importante ler matérias 
sobre os candidatos, 
acompanhar os perfis 
para saber o que eles 
estão falando e quais 
são suas propostas”, 
Amabily Moraes, 16 
anos. 

Eu vou 

votar!
Alunos do curso de 

Auxiliar Administrativo 
da Escola Livre para 

Formação Integral 
Dona Lindu, do 

Sindicato, que tiraram 
o título recentemente, 
sabem da importância 

do voto e incentivam 
colegas a fazerem o 

mesmo. 

“Tirei o título por incentivo da mi-
nha mãe e por saber que é importante 
a gente votar. Precisamos saber ao 
menos o básico de política, acom-
panhar as notícias. Hoje, por conta 
da inflação, a vida está muito com-
plicada, o trabalhador que ganha 
um salário mínimo não consegue 
sobreviver, vai tudo para pagar as 
contas e às vezes nem consegue 
pagar. Se eu votar em uma 
pessoa boa que pode mudar o 
país, meu voto vai ser mui-
to útil”, Melina Mirella 
Silva dos Santos, 16 anos.

“Tirei o título por vontade própria, 
percebo que o pessoal da minha ida-
de está mais ligado por conta deste 
último governo, a forma como a 
pandemia foi tratada deixou muita 
gente insatisfeita. Eu mesmo 
fiquei insatisfeito demais, agora 
que tenho a chance de partici-
par diretamente em como será 
o futuro, não vou abrir mão disso. 
A educação está ruim, o mercado de 
trabalho também, a gente fica lem-
brando os colegas que precisa-
mos votar para mudar isso”, 
Gustavo Henrique Silva 
dos Santos, 17 anos.

Todos 
devem votar

Poder de 
transformar 

Uma enquete do Unicef e da Viração 
Educomunicação revela que nove em cada 
dez adolescentes afirmam que o voto 
tem poder para transformar a realidade, 
64% afirmam que vão votar este ano. 

Segundo pesquisa do PoderData 
publicada no início de março, 57% dos 
jovens de 16 a 24 anos consideram o 
trabalho de Bolsonaro ruim ou péssimo. 

Maioria rejeita 
o governo

O site seuvotoimporta.org traz 
informações relevantes de um jeito 
descontraído sobre o tema e incentiva 
a galera a votar. Lá há uma campanha 
para atrair mais 2 milhões de eleitores 
jovens e bater o recorde de 2002. 

Seu voto importa

Como tirar o título?
O título pode ser tirado de forma 

simples pelo site do TSE (tse.jus.br).  
No campo ‘Título de eleitor’ escolha 
a opção ‘Não tenho’. É preciso tirar uma 
selfie e fotos do documento de identidade 
e do comprovante de endereço, preencher 
os dados, anotar o número de protocolo e 
aguardar a liberação do título. 

“Chegou a nossa vez, 
voto aos 16!”

Na Assembleia Nacional, em 
março de 1988, pela primeira vez a 
juventude brasileira conquistou 
o direito de ir às urnas para 
escolher seus representantes políticos.

7,7 milhões de brasileiros terão 
16 ou 17 anos até o primeiro turno das 
eleições, em 2 de outubro de 2022. 

População

fotos: adonis guerra
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COPA DO BRASIL 

Hoje – 19h30

Coritiba x Santos
Curitiba (PR)

Hoje – 19h30

Juventude x São Paulo
Caxias do Sul (RS)

Hoje – 21h30

Portuguesa-RJ x Corinthians
Londrina (PR)

BRASILEIRÃO

Hoje – 19h30

Flamengo x Palmeiras 
Rio de Janeiro 

Sábado – 16h30

Bragantino x São Paulo
Bragança Paulista

Sábado – 19h

Palmeiras x Corinthians
Barueri

Domingo – 16h

Santos x América-MG
Vila Belmiro

BRASILEIRÃO 
FEMININO

Domingo – 15h

Palmeiras x Real Brasília 
Canindé

Domingo – 15h

Esmac x São Paulo 
Belém (PA)
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Trabalhadores na Itaesbra aprovam 
acordo de PLR válido por dois anos

Os trabalhadores na Ita-
esbra, em Diadema, aprova-
ram, em assembleia na tarde 
de ontem, o acordo de PLR 
(Participação nos Lucros e 
Resultados) negociado pelo 
Sindicato com a empresa. 

O valor será pago em duas 
parcelas, sendo a primeira 
em julho deste ano e a pró-
xima em janeiro de 2023. O 
acordo é válido por dois anos 
seguindo o mesmo calendário 
de pagamentos.  

“A negociação não foi fácil, 
tivemos três reuniões com os 
representantes da empresa 
e conseguimos chegar a um 
valor com um reajuste im-
portante em relação ao que 
foi pago no ano passado”, 
ressaltou o coordenador de 
área, Gilberto da Rocha, o 
Amendoim. 

Durante a assembleia, as-

A expressão “uberização 
do trabalho” tornou-se voz 
corrente nos últimos anos, 
ao se referir à precarização 
das condições de trabalho, na 
medida em que trabalhadores 
prestam serviços de transporte, 
em jornadas extensas e baixa 
remuneração, sem a cobertura 
de nenhum direito trabalhista 
ou previdenciário. As prin-
cipais empresas do setor, por 
outro lado, auferem lucros altos 
nesta atividade econômica, que 
ganhou força na última década 
em todo o mundo. 

Todavia, em recente deci-
são, o TST (Tribunal Superior 

do Trabalho) reconheceu o 
vínculo de emprego entre 
um motorista de aplicativo e 
a Uber do Brasil Tecnologia 
Ltda. Para a Corte trabalhista, 
estão presentes, no caso, os 
elementos que caracterizam 
a relação de emprego: a pres-
tação de trabalho por pessoa 
humana, com pessoalidade, 
onerosidade, não eventualida-
de e subordinação. Com isto, 
a empresa fica condenada a 
pagar todos os direitos traba-
lhistas ao autor da ação.

Como se sabe, nestes ca-
sos, o serviço se desenvolve 
por meio de plataformas e 

aplicativos digitais, softwares e 
produtos semelhantes, “todos 
cuidadosamente instituídos, 
preservados e geridos por sofis-
ticadas (e, às vezes, gigantescas) 
empresas multinacionais e, até 
mesmo, nacionais”.

A decisão é um importante 
precedente do TST e poderá 
influenciar a atuação dos tri-
bunais trabalhistas em muitas 
outras ações que tramitam em 
todo o país. 

Além disto, desde 2017, 
com o governo Temer, e mais 
recentemente no governo Bol-
sonaro, percebe-se uma onda 
de retirada de direitos traba-

lhistas (reforma Trabalhista) 
e previdenciários (reforma 
da Previdência), no mais das 
vezes com graves violações 
da Constituição Federal e de 
outras leis. 

Esta decisão do TST, com 
relatoria do Ministro Maurício 
Godinho Delgado – 3ª Turma, 
é um alento nestes dias de 
2022, ano decisivo para todos 
os trabalhadores do país. Pre-
cisamos vencer esta tormenta 
da precarização das condições 
de trabalho ou encarar a onda 
de supressão de direitos que vai 
chegar a você também. 

Pense nisto na hora de votar!

Comente este artigo. Envie um e-mail para juridico@smabc.org.br | Departamento Jurídico

“UBERIZAÇÃO DO TRABALHO” 
E A RECENTE DECISÃO DO TST

EXPEDIENTE DO SINDICATO NO FERIADO
Na quinta-feira, 21, feriado de Tiradentes, e na sexta-feira, 22, não haverá expediente na Sede e nas Regionais Diadema e 

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A próxima edição da Tribuna será a de terça-feira, 26.

sim como nas demais que 
vêm ocorrendo nas empresas 
da base, o dirigente destacou 
o cenário político atual e lem-
brou a importância da união 
da classe trabalhadora para 

mudar a situação do país. 
“É urgente a necessidade 

de mudar o governo e os 
trabalhadores têm que estar 
conscientes e envolvidos, pre-
cisamos dos votos de todos”. 

Os companheiros e as 
companheiras também apro-
varam a contribuição negocial 
em assembleia. Quem ficar 
sócio do Sindicato até dia 30 
deste mês será isento da taxa.
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