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Eleições: 
Fique atento! 1

É importante 
que, na hora da 
votação, o eleitor 
preste atenção 
aos procedimen-
tos obrigatórios 
que devem ser 
seguidos pelos 
mesários. O 
eleitor deve con-
ferir seus dados e 
após concluído o 
voto deve pegar 
seu comprovante 
de votação.
 

Eleições: 
Fique atento! 2

Uma das novida-
des das eleições 
2022 será a unifi-
cação do horário 
de votação em 
todo o país. Se-
gundo o Tribunal 
Superior Eleitoral, 
pela primeira vez, 
todas as seções 
eleitorais funcio-
narão das 8h às 
17h do horário 
da capital federal.
 

Eleições: 
Fique atento! 3

É necessário 
apresentar um 
documento ofi-
cial com foto, 
não é obrigató-
rio apresentar o 
título de eleitor. 
Leve os números 
dos candidatos 
anotados em 
papel. São 5 
votos que apare-
cem na urna na 
seguinte ordem:  
deputado fede-
ral, deputado 
estadual, sena-
dor, governador 
e presidente.
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Notas e recados

Comente este artigo. 
Envie um e-mail para 

formacao@smabc.org.br
Departamento de

Formação

Para que as reformas 
neoliberais continuassem 
a ser operadas, o ex-pre-
sidente Lula sofreu uma 
condenação injusta na ope-
ração Lava-Jato, que foi 
amplamente desmascarada 
pela agência de notícias The 
Intercept-Brasil, impedindo 
que ele concorresse às elei-
ções presidenciais de 2018, 
quando liderava com folga 
as pesquisas eleitorais. 

O resultado de toda essa 
orquestração foi o apro-
fundamento das políticas 
neoliberais como a reforma 
da Previdência, as privati-
zações, confisco de direitos 

trabalhistas, além de uma 
política ambiental desas-
trosa que ameaça a floresta 
amazônica e a existência 
dos povos originários e 
favorece os interesses do 
agronegócio e da atuação 
ilegal de madeireiras e mi-
neradoras. 

Do ponto de vista po-
lítico, a democracia nunca 
esteve tão ameaçada em 
nosso país como no atual 
governo. As 33 milhões de 
pessoas que passam fome 
em nosso país, que é um 
dos maiores produtores 
de alimentos do mundo, 
falam por si sobre o que é 

a prioridade deste governo 
e o descaso com os mais 
pobres.

Neste domingo, 2 de 
outubro, teremos a opor-
tunidade de mudarmos 
essa trajetória de atraso e 
aprofundamento da de-
sigualdade social que nos 
aprisiona no presente e nos 
impede de sonharmos com 
o futuro. O Brasil não pode 
continuar nesse caminho 
de destruição econômica, 
social, ambiental e cultural. 
O povo brasileiro terá neste 
domingo uma oportunida-
de de eleger o seu presidente 
e os seus governadores, 

além da bancada do Con-
gresso Nacional. 

A depender do resul-
tado das eleições, podere-
mos retomar o caminho do 
crescimento econômico de 
forma sustentável com in-
clusão social e preservação 
do meio ambiente. Podere-
mos sonhar de novo com 
um futuro melhor para nós 
e para as futuras gerações, 
que poderão viver num país 
mais próspero, mais soli-
dário, mais fraterno e mais 
tolerante, onde o respeito à 
diversidade e aos direitos 
humanos, sejam predomi-
nantes em nossa sociedade.  

O FUTURO NAS MÃOS DO POVO BRASILEIRO NESTE 2 DE OUTUBRO

Trabalhadores na HMC aprovam acordo de PLR 

Sindicato 
também 

convocou os 
trabalhadores 

para a 
Assembleia 

Geral de 
Campanha 

Salarial dia 5, às 
18h, na Regional 

Diadema

Os trabalhado-
res na HMC, em 
São Bernardo, 

aprovaram em assembleia 
ontem a proposta de PLR 
(Participação nos Lucros 
e Resultados) negocia-
da pelo Sindicato com a 
empresa. O pagamento 
será em parcela única em 
janeiro de 2023. Também 
foi aprovada a contribui-
ção negocial. 

O coordenador de 
área, Sebastião Gomes 
de Lima, o Tião, contou 
que houve melhora con-
siderável em relação ao 
acordo do ano passado 
e convocou os trabalha-
dores para a Assembleia 
Geral de Campanha Sala-
rial, que será na próxima 
quarta-feira, 5, às 18h, na 
Regional Diadema (Av. 
Encarnação, 290). 

“Os metalúrgicos e as 
metalúrgicas do ABC vão 
juntos definir os rumos 
da Campanha Salarial 
na Assembleia Geral da 

categoria. É muito im-
portante a mobilização 
e a participação de todos 
e todas para conquistar 
avanços nas negociações 
das cláusulas econômicas 
e sociais”, chamou. 

O dirigente reforçou 
ainda a importância da 

eleição no domingo, 2 de 
outubro. “É fundamental 
pesquisar em quem votar 
e ter consciência do que 
está em jogo nessas elei-
ções. Tivemos retrocessos 
e ataques aos direitos dos 
trabalhadores nos últi-
mos anos, aprovação de 

reformas Trabalhista, da 
Previdência, congelamen-
to dos investimentos em 
saúde e educação, além da 
falta de política industrial 
e os reflexos que estamos 
vendo com fechamento 
de empresas e desempre-
go”, ressaltou. 

adonis guerra 
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No próximo do-
mingo, 2, acon-
tecerão as elei-

ções no nosso país, para 
presidente da República, 
governadores, senadores, 
deputados federais e esta-
duais. Nós, metalúrgicos 
e metalúrgicas do ABC, 
assim como todo o povo 
do Brasil, temos a respon-
sabilidade de comparecer 
nessa eleição. 

Nós e nossas famílias 
sabemos o que significa 
a falta de uma política 
comprometida com os 
trabalhadores. Significa 
desemprego, fechamento 
de empresas, deficiência 
no sistema de saúde, falta 
de oportunidades para os 
nossos filhos cursarem 
a universidade, falta de 
política de moradia e 
economia estagnada. 

Enfim, nós sabemos 
mais do que ninguém o 
que significa a falta de 
medidas comprometidas 
com os trabalhadores. 
Nos últimos anos vive-
mos momentos difíceis 
sem políticas voltadas 
para a indústria nacio-
nal que tanto interessa 
a classe trabalhadora. O 
Brasil não pode ser um 
país que vive somente da 
exportação de commo-
dities produzidas pelo 
agronegócio. O Brasil 
necessita de programas 
para geração de emprego, 
distribuição de renda e 
inclusão social.

No último período, 
quase 700 mil brasilei-
ros morreram por conta 
da pandemia. Quantos 
aqui perderam familia-
res e amigos? Isso tudo 

tem muito a ver com a 
política. O desemprego 
está muito alto, a fome 
voltou a assolar milhares 
de famílias, aumentou o 
número de pessoas dor-
mindo nas ruas, isso tudo 
é política, ou melhor, falta 
de políticas. 

Muitas vezes o Sindi-
cato é criticado por falar 
de política. Não abrimos 
mão disso, porque sabe-
mos que é a política que 
define o preço da comida, 
dos remédios, do aluguel, 
dos combustíveis e, fi-
nalmente, que define o 
futuro de uma nação. 

Portanto, no próximo 
domingo temos sim a 
responsabilidade de vo-
tar. Vote nos candidatos 
e candidatas compro-
metidos (as) com a luta 
dos trabalhadores, com 

a saúde das nossas famí-
lias, com a educação, que 
trabalharão para que a 
classe trabalhadora seja 
feliz. 

Quando você for vo-
tar, não vá sozinho, leve 
a lembrança daqueles que 
você perdeu na pande-
mia. Leve a lembrança das 
fábricas que fecharam, 
dos direitos retirados dos 
trabalhadores, da aposen-
tadoria tão sonhada e dos 
nossos irmãos que estão 
desempregados.

Acima de tudo, leve 
consigo a defesa da de-
mocracia. A democracia 
é a base de uma sociedade 
mais justa e fraterna. Pen-
se no futuro, no futuro 
dos seus filhos e do nosso 
país. Boa eleição!  A Es-
perança vencerá!

 A Direção.

A ESPERANÇA VENCERÁ
E d i t o r i a l



SUL-AMERICANA

Amanhã – 17h

São Paulo x Independiente del Valle
Argentina 

BRASILEIRÃO

Amanhã – 15h

Internacional x Santos
Porto Alegre (RS)

Amanhã – 21h

Corinthians x Cuiabá
Neo Química Arena

Segunda – 20h

Botafogo x Palmeiras
Rio de Janeiro 

COPA PAULISTA

Amanhã – 15h

XV de Piracicaba x São Caetano 
Piracicaba 
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xNa próxima 
quarta-feira, 
dia 5, às 18h, 
na Regional 
Diadema, os 

trabalhadores 
vão decidir 

os rumos da 
Campanha 

Salarial 

Os metalúrgicos 
e as metalúr-
gicas do ABC 

estão convocados para 
a Assembleia Geral de 
Campanha Salarial na 
próxima quarta-feira, 
5, às 18h, na Regional 
Diadema (Av. Encar-
nação, 290). Os traba-
lhadores vão definir os 
rumos da Campanha 
Salarial, que é nego-
ciada pela FEM/CUT 
(Federação Estadual 
dos Metalúrgicos da 
CUT) com as bancadas 
patronais.

O secretário-geral 
do Sindicato, Claudio-
nor Vieira, reforçou a 
importância da partici-
pação de todos e todas. 

“Os trabalhadores 
estão convidados e con-
vocados a comparecer e 
a participar da Assem-
bleia Geral para decidir 
sobre a Campanha Sa-
larial. Os trabalhadores 
não podem ficar com o 
prejuízo de ter perdido 
o poder de compra dos 
salários pela inflação 
alta durante o ano. Mes-
mo que tenha tido defla-

ção nos últimos meses, 
a inflação continua mui-
to alta, com índice de 
8,83%”, afirmou. 

O dirigente reforçou 
que não é apenas a cláu-
sula econômica, é pre-
ciso luta para garantir 
as cláusulas sociais, já 
que com o fim da ul-
tratividade, um acordo 
deixa de ter efeito legal 
se não for renovado. 

“Tem grupos de ne-
gociação que não estão 
com a Convenção Cole-
tiva de Trabalho garanti-
da para este ano. É muito 

importante fechar um 
acordo que contemple 
os trabalhadores tanto 
nas cláusulas econômi-
cas quanto na garantia 
de direitos contidos na 
Convenção Coletiva. A 
decisão dos trabalha-
dores em assembleia é 
soberana e vai decidir 
os rumos da Campanha 
Salarial”, destacou. 

Juntos pela 
reconstrução

O tema da Campa-
nha Salarial deste ano 
é “Juntos pela Recons-
trução dos Direitos, 
dos Salários, da De-
mocracia e do País”. Os 
eixos são: reposição da 
inflação, aumento real, 
valorização dos pisos, 
valorização da Conven-
ção Coletiva de Traba-
lho, manutenção dos 
direitos e a reindustria-
lização do país. A pauta 
foi aprovada em 6 de 
maio pelos Metalúrgi-
cos do ABC e entregue 
aos representantes das 
bancadas patronais em 
3 de junho.

Sindicato convoca trabalhadores para Assembleia 
Geral de Campanha Salarial 
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ASSEMBLEIA GERAL DE CAMPANHA SALARIAL
Quarta-feira, 5, às 18h

Regional Diadema – Av. Encarnação, 290

O Clube de Campo dos Metalúrgicos do ABC vai abrir às 10h no dia da 
eleição, 2 de outubro. Informações pelo telefone (11) 9 4335-9433.Clube de Campo na eleição


