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confira o editorial

“Queremos voltar a ser felizes para 
que possamos ver nossos filhos, 
familiares e amigos empregados, 

tendo aumento de salário, acesso 
à universidade, conquistando a 

casa própria, viajando pelo Brasil e 
exterior e realizando seus sonhos”

PARA O POVO 
VOLTAR A SER 

FELIZ
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MARINHO E BARBA SÃO ELEITOS

Domingo foi o dia da de-
mocracia, a democracia 
tal qual defendemos. 

Tivemos conquistas impor-
tantes e precisamos olhar para 
elas. O ex-presidente Lula teve o 
melhor desempenho da história 
de um candidato em primeiro 
turno: mais de 57 milhões de 
votos. Conseguimos aumentar 
a bancada dos trabalhadores na 
Câmara, aqueles que defendem 
nosso projeto, isso é muito posi-
tivo. Também ultrapassamos as 
barreiras do preconceito ao eleger 
pela primeira vez representantes 
das minorias. 

Nossa luta continua com fir-
meza e determinação. O cargo 
de presidente da República ficou 
para que o povo resolva no pró-
ximo dia 30, o que nos dá mais 
tempo para dialogar com aqueles 
que ainda estão em dúvida e to-
dos os que acreditam que o amor 
vencerá o ódio.  

Saímos fortalecidos deste pri-
meiro pleito porque o presidente 
Lula foi o mais votado. Agora 
queremos e precisamos intensi-
ficar o trabalho para elegê-lo pre-
sidente da República novamente 
em nome das nossas famílias e do 
futuro do nosso país. 

É de conhecimento de todos 

que o Brasil de hoje se encon-
tra em uma situação difícil em 
relação ao emprego, à carestia, 
ao futuro do país. Se faz urgente 
mudar essa situação e sabemos 
que Lula quando presidente 
elaborou e colocou em prática 
políticas de geração de emprego, 
de crescimento da economia, de 
aumento de salários, de saúde, 
educação e moradia. 

Éramos felizes naquela épo-
ca e queremos voltar a ser para 
que possamos ver nossos filhos, 
familiares e amigos empregados, 
tendo aumento de salário, acesso 
à universidade, conquistando a 
casa própria, viajando pelo Bra-
sil e exterior e realizando seus 
sonhos. 

O estado de São Paulo tam-
bém vai para o segundo turno. 
Todo nosso apoio ao companhei-
ro Fernando Haddad, que tem 
um compromisso com a classe 
trabalhadora e políticas indus-
triais para geração de emprego 
e renda. É importante que Lula 
esteja governando o país em Bra-
sília e que o maior estado da Fe-
deração também seja governado 
por uma pessoa comprometida 
com os trabalhadores. 

O que precisamos é acabar 
com o discurso de ódio, com 

a mentira, a violência e com a 
intolerância, afinal de contas o 
nosso povo sempre prezou pela 
cultura da paz. A política sem-
pre se fez com adversários que 
defendem projetos diferentes, 
mas o que está em jogo agora é 
caminhar juntos rumo a um pro-
jeto comum de país que nos una 
e não nos divida ainda mais. Não 
podemos nos deixar levar por 
notícias falsas. O ódio não pode 
ser combustível em uma disputa 
eleitoral. Uma nação dividida é 
uma nação em guerra. 

Lembrando que no primeiro 
turno votamos em nome daque-
les que perdemos, das pessoas 
que moram na rua, por um país 
mais justo. Temos mais alguns 
dias para o segundo turno e uma 
certeza: vamos trabalhar intensa-
mente para não deixar passar essa 
oportunidade de mudar o Brasil 
para o povo voltar a ser feliz.

Sabemos que juntos pode-
mos transformar o Brasil. Temos 
adiante dias intensos na busca 
pela construção de uma socie-
dade justa, fraterna, igualitária, 
antirracista e de bem-estar social. 
Seguiremos firmes na luta na defe-
sa dos empregos, dos direitos e da 
democracia. Até a vitória sempre!

Diretoria do Sindicato.

NOSSA LUTA CONTINUA COM FIRMEZA E DETERMINAÇÃO
E d i t o r i a l

O ex-presidente do Sindi-
cato, Luiz Marinho, foi eleito 
deputado federal com 156.202 
votos e o ex-diretor dos Me-
talúrgicos do ABC, Teonílio 
Monteiro da Costa, o Barba, foi 
reeleito deputado estadual com 
108.071 votos nas eleições de 2 
de outubro, ambos pelo PT-SP. 

Marinho federal 
Marinho foi trabalhador na 

Volks, presidente do Sindicato, 
presidente da CUT, ministro do 
Trabalho e da Previdência nos 

governos Lula e prefeito de São 
Bernardo. 

“Uma imensa satisfação 
poder representar as traba-
lhadoras e os trabalhadores, 
em especial nossa categoria 
metalúrgica, em Brasília. Meu 
gabinete será uma extensão 
desse Sindicato, a quem eu devo 
tudo que eu sou, onde construí 
minha história. Não terá pauta 
que seja de interesse dessa cate-
goria que eu não esteja na linha 
de frente”, destacou. 

“Agora, o que peço a cada 

companheira e a cada com-
panheiro nesse momento é 
dedicação e empenho para 
elegermos Lula e Haddad para 
garantir mais direitos para 
todos nós. Vamos juntos nessa 
guerra contra o mal, o ódio e o 
preconceito”, reforçou. 

Barba estadual
Barba foi trabalhador na 

Volks e na Ford, diretor do 
Sindicato e é deputado esta-
dual desde 2014. “Agradeço 
toda a classe trabalhadora e o 

movimento sindical, que foram 
muito importantes na minha 
reeleição. Temos o desafio de 
ajudar Haddad e Lula no estado 
de São Paulo e no Brasil, estão 
em jogo direitos civis, direitos 
trabalhistas e a organização 
sindical nessa disputa”, afirmou. 

“Precisamos ter planejamen-
to e políticas para a indústria 
de São Paulo e do Brasil, o PIB 
industrial tem caído e um país 
com mais de 200 milhões de 
pessoas precisa ter uma indús-
tria muito forte”, defendeu. 

Nossa busca é pela construção de uma sociedade justa, fraterna, 
igualitária, antirracista e de bem-estar social. A esperança continua!
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• Vítor Pereira deve poupar 
jogadores do Corinthians, 
mas levará o grupo para 
o sul para apoiar quem 
está em campo. “Gosto 
de promover esse espí-
rito”. 

• Yuri Alberto disse que 
espera não ser poupado 
hoje pelo Brasileirão. O 
atacante do Corinthians 
foi substituído no começo 
do 2º tempo na vitória 
sobre o Cuiabá. 

• No returno do Brasilei-
rão, o Corinthians não 
venceu fora de casa ain-
da. Dos 12 pontos que 
disputou, levou apenas 
dois em empates. 

• Com a estreia de Ed Car-
los, garoto revelado na 
base do Santos, o téc-
nico Orlando Ribeiro 
quer preencher o setor 
de criação da equipe 
profissional. 
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Tribuna Esportiva

BRASILEIRÃO 
Hoje – 21h30

Juventude x Corinthians
Caxias do Sul (RS)

x
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Assembleia Geral de 
Campanha Salarial é amanhã!

Todos e todas estão convocados para definir os rumos da Campanha Salarial!
Às 18h, na Regional Diadema (Av. Encarnação, 290, próximo ao terminal Piraporinha). 
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A partir de 2023 a 
região do Grande ABC 
vai contar com quatro 
deputados federais e sete 
deputados estaduais que 
juntos totalizaram 553 
mil e 883 mil votos, res-
pectivamente.  O ABC 
ganha maior represen-
tatividade em Brasília, 
dobrando o número de 
deputados, enquanto na 
Assembleia Legislativa 
elegeu um deputado a 
mais em relação às elei-
ções de 2018. 

Sabendo que os de-
putados são eleitos para 
representar a população 
na Câmara Federal e na 
Assembleia Legislativa, e 
tem como funções prin-
cipais a fiscalização do 
poder executivo e propor 
leis federais e estaduais. 
Precisamos lembrar tam-
bém que a função fun-
damental do eleitor não 
se restringe ao compro-
misso de estar presente 
nas urnas, mas também 
no exercício de cobrar 

seu candidato eleito em 
relação às demandas da 
região.

O ABC passa por um 
forte processo de desin-
dustrialização, reduziu 
sua participação da in-
dústria no PIB regional 
para apenas 23,2% em 
2020. Nossas cidades são 
duramente afetadas com 
essa redução de ativida-
de, que de 2013 até 2022 
fechou 580 mil postos de 
trabalho na região.

Apesar disso, ainda 

somos uma das princi-
pais áreas industriais do 
país. É importante que 
os parlamentares eleitos 
estejam atentos a essa 
pauta, a retomada da 
indústria regional, respei-
tando assim os interesses 
dos trabalhadores que 
lhes confiaram o voto, 
com uma perspectiva 
de luta por uma região 
desenvolvida, geradora 
de bons empregos e com 
remuneração justa e dig-
na para todos.

Parlamentares e o compromisso regional com a indústria


