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No berço histórico de Lula, foi realizada ontem a tradicional caminhada 
pela Marechal Deodoro até a Praça da Matriz, em São Bernardo
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POVO LOTA CENTRO DE SÃO BERNARDO 
EM CAMINHADA COM LULA E HADDAD
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Suspeita de corrup-
ção no governo
A PF no Maranhão 
cumpriu mandado 
de busca e apreen-
são na casa de um 
gerente da Code-
vasf, suspeito de ter 
recebido propina 
das empresas envol-
vidas em desvios de 
dinheiro. A Polícia 
estranhou depósito 
de R$ 249.549,96 
na conta bancária 
de engenheiro. 

 

Bloqueio no Mec
Bolsonaro blo-
queou mais R$ 
2,4 bilhões de 
recursos que se-
riam destinados 
ao Ministério 
da Educação. A 
verba agora vai 
para parlamen-
tares aliados, em 
mais uma mano-
bra do chamado 
orçamento secre-
to O corte atinge 
em cheio as 
universidades e 
institutos federai
 

Vínculo empregatício
O TST discute 
dois casos de 
pedido de vín-
culo de emprego 
motoristas na 
Uber. Em um 
dos casos, um 
motorista de 
Guarulhos pediu 
vínculo trabalhis-
ta e os ministros 
da 5ª turma ne-
garam. Em outro, 
de um motorista 
de Queimados 
(RJ), a 3ª turma 
considerou que 
há vínculos com 
a Uber. 
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Notas e recados

Comente este artigo. 
Envie um e-mail para 

formacao@smabc.org.br
Departamento de

Formação

No dia 5 de outubro 
de 1988, foi promulgada 
a atual Constituição bra-
sileira também chamada 
de “constituição cidadã”. 
Após um longo período 
de ditadura militar (1964-
1985), a nova Constitui-
ção brasileira assegurava 
a liberdade de expressão, 
de pensamento e a igual-
dade de todos os cidadãos 
perante a lei, respeitando 
a diversidade da socieda-
de brasileira em todos os 
âmbitos e proibindo todo 
tipo de discriminação. A 

prática de racismo passou a 
ser considerada crime ina-
fiançável e imprescritível.

Do ponto de vista social 
a Constituição no artigo 
6º aponta “que são direitos 
sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a previ-
dência social, a proteção à 
maternidade e à infância, 
além da assistência aos 
desamparados”. A criação 
do SUS (Sistema Único de 
Saúde) foi uma das grandes 
conquistas populares, fruto 

de muitos anos de luta, que 
passou a garantir a todos 
os cidadãos brasileiros o 
acesso à saúde pública e 
gratuita. Mais de 80% da 
população depende ex-
clusivamente do SUS, ou 
seja, milhões de pessoas 
morreriam por falta de 
atendimento médico sem 
essa conquista.

Os direitos sociais da 
atual Constituição têm sido 
alvo de constantes ataques 
pelos setores reacionários 
e neoliberais que são por-
ta-vozes dos interesses pri-

vados da educação, saúde e 
previdência. A privatização 
dos serviços públicos leva-
ria milhões de brasileiros 
ao desamparo e mesmo à 
morte. Precisamos lutar 
pela manutenção e amplia-
ção das políticas públicas 
que garantam o bem-estar 
e assistência à população 
e, em especial, aos mais 
pobres do nosso país. Mais 
uma vez, teremos oportu-
nidade de decidir sobre a 
sociedade que almejamos 
quando votarmos no dia 
30 de outubro.

A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES

Dia das Crianças em Diadema tem o apoio do Sindicato

Haverá uma 
série de 

atividades 
gratuitas de 

lazer, educação 
e cultura para 

as crianças

Com o apoio dos 
Metalúrgicos do 
ABC, a Prefeitu-

ra de Diadema organiza 
uma série de atividades 
especiais gratuitas de lazer, 
educação e cultura para ce-
lebrar o Dia das Crianças, 
na próxima quarta-feira, 
12, das 10h às 17h, na Praça 
da Moça, Centro. 

Haverá artistas de circo 
e oficinas culturais do Cul-
tura na Rua. O projeto La-
zer da Cidade vai promover 
atividades como o passeio 
de triciclo e campinhos de 
futebol. Outra atração será 
a minicidade inflável, que 
ensina regras de trânsito 
seguro e responsável, uma 
parceria com a Cia Sopa 
de Comédia. Com teatro 
de fantoches, as crianças 
vão aprender sobre a im-
portância da alimentação 
saudável. 

Também haverá orien-
tações sobre saúde bu-
cal, escovação correta e 
cuidados diários com a 
higiene bucal, além de ava-
liação odontológica com os 

pais para identificar lesões 
suspeitas e indicativas de 
câncer bucal em estágios 
iniciais. 

A GCM (Guarda Civil 
Municipal) estará com via-
turas para que as crianças 
conheçam mais da rotina 

da Guarda. Barraquinhas 
de cachorro quente, pizza e 
refrigerante serão vendidos 
a preços populares. 
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O candidato à presidên-
cia da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva, 

escolheu a cidade de São Ber-
nardo, berço histórico das lutas 
dos metalúrgicos do ABC,  para 
iniciar as mobilizações públicas 
no segundo turno da campanha 
eleitoral. A caminhada pela rua 
Marechal Deodoro teve concen-
tração em frente ao Sindicato, na 
manhã de ontem, e seguiu até a 
praça da Matriz, onde ocorreram 
os discursos. 

Lula, o candidato a vice, Ge-
raldo Alckmin, o candidato ao 
governo de São Paulo, Fernando 
Haddad, e a vice, Lúcia França 
seguiram pela via acompanhados 
por uma multidão e aplaudi-
dos por muitos trabalhadores 
no comércio a pedestres que se 
integravam aos apoiadores do 
ex-presidente. 

Em discurso na praça da Ma-
triz, Lula relembrou a importância 
histórica do local, defendeu a 
geração de emprego e renda, e 
rebateu as falas preconceituosas 
de Bolsonaro, que tem criticado os 
nordestinos que votaram massiva-
mente em Lula no primeiro turno. 

“Ele tem que saber que nós 
nordestinos ajudamos a cons-
truir cada metro de asfalto desse 
país, cada ponte, cada casa. Eles 
têm que saber que nós não que-
remos mais passar fome, nós 
queremos comer, não queremos 
ser apenas pedreiros, queremos 
ser engenheiros. Não queremos 
apenas ser empregada doméstica, 
queremos ser médica, socióloga, 

COM CAMINHADA EM SÃO BERNARDO, 
LULA E HADDAD INICIAM CAMPANHA DO 2º TURNO

Em clima de festa, população lotou as ruas da cidade, berço histórico do 
Partido do Trabalhadores

“Quem tiver 
uma gota 

de sangue 
nordestino 

não pode 
votar nesse 

negacionista, 
nesse monstro 

que governa 
esse país”

“Queremos 
recuperar o 

Brasil. O povo 
brasileiro só 

quer algumas 
coisas simples, 

ter o direito 
de trabalhar, 

estudar, tomar 
café, almoçar e 
jantar todos os 
dias, ter direito 

à cultura, ao 
lazer”

professora”. 
“Quem tiver uma gota de san-

gue nordestino não pode votar 
nesse negacionista, nesse mons-
tro que governa esse país. Ele 
tem que aprender uma lição. Ele 
que vá pegar voto de miliciano, 
daqueles que mataram Marielle, 
daqueles que foram responsáveis 
pela morte de milhares de pesso-
as na pandemia. Ele que vá pegar 
voto da quadrilha chefiada pelo 
Queiroz, que ele guardou até ago-

ra. Ele que vá pedir voto para 
aqueles que estão organizando 
a rachadinha dos seus filhos 
na Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro", continuou o 
ex-presidente. 

“Estamos aqui agora porque 
queremos recuperar o Brasil. O 
povo brasileiro só quer algumas 
coisas simples, ter o direito de 
trabalhar, estudar, tomar café, 
almoçar e jantar todos os dias, 
ter direito à cultura, ao lazer, de 
participar de tudo aquilo que 
constrói”, destacou. 

Mulheres
Lula defendeu a igualdade 

salarial entre homens e mulhe-
res. “Vamos regulamentar para 
que a mulher, fazendo o mesmo 
trabalho, ganhe o mesmo salário 
do homem”. 

Capital dos 
trabalhadores 

Geraldo Alckmin destacou 
a importância da cidade. “Não 
é por acaso, esse é o primeiro 
evento público do segundo 
turno e tinha que ser em São 
Bernardo porque aqui é o berço 
da democracia, é capital dos 
trabalhadores”.

Haddad aqui
Fernando Haddad, que dis-

puta o governo do estado de 
São Paulo, lembrou que precisa 
do empenho dos eleitores na 
região. “Nós vamos ganhar no 
segundo turno, eu preciso de 
São Bernardo, preciso do ABC, 
de São Paulo, do interior para 
mandar o ‘bozo’ para casa. Te-
mos três semanas para ampliar 
nossa vantagem, vamos à luta 
companheiros”. 

Juntos na luta 
O presidente do Sindicato, 

Moisés Selerges, agradeceu aos 
sindicatos e movimentos sociais 
presentes na caminhada e cha-
mou os companheiros e compa-
nheiras para se envolveram na 
campanha. 

“Daqui para frente não tem 
descanso, vamos estar nos co-
mércios, nos terminais de ôni-
bus, nas periferias, nas portas de 
fábrica todos os dias. Até chegar 
o dia 30 quando vamos fazer a 
festa que nós trabalhadores me-
recemos. Dia 30 não podemos 
vacilar, temos que votar no pro-
jeto da classe trabalhadora para 
não ver mais empresas fecharem 
na nossa região”. 

fotos: adonis guerra



AMISTOSOS DA 
SELEÇÃO FEMININA

Hoje – 14h

Noruega x Brasil 
Noruega

Segunda – 13h30

Itália x Brasil 
Itália

BRASILEIRÃO 
Amanhã – 21h

Corinthians x Athletico-PR
Neo Química Arena

Domingo – 16h

São Paulo x Botafogo 
Morumbi

Segunda – 18h30

Atlético-GO x Palmeiras 
Goiânia (GO)

Segunda – 20h

Santos x Juventude
Vila Belmiro 
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Divulgue 
seu evento 
ou arte na 

tribuna

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. 

Envie nome, empresa em que 
atua, tipo de apresentação 

cultural, local, data, horário, 
preço do ingresso e imagem de 

divulgação do seu evento para

Whatsapp: 99965-9532

DiaDema

um brasil 
possível

O MAP (Museu de Arte Popular) abriu a exposição “Um 
Brasil Possível”, do artista plástico Ricardo Amadasi, em come-
moração aos 15 anos do museu. A mostra é formada por 26 pin-
turas em madeira com olhar para a atual situação no país, onde 
direitos humanos têm sido constantemente colocados à prova, 
a fé e a esperança. Amadasi é argentino, foi preso por cinco anos 
e torturado em seu país e vive no Brasil há 50 anos. A exposição 
fica até dia 30. Rua Graciosa, 300, Centro. 

Santo anDré

CroCoDilo
A Cia Estrela D’Alva fará três apresentações de “Cro-

codilo”, adaptação do conto fantástico do escritor russo 
Dostoiévski, em que um homem é engolido por um cro-
codilo. É uma metáfora de homens que, mesmo devorados 
e tendo suas vidas devastadas, se satisfazem em viver em 
um sistema que transita entre sedução e aprisionamento. 
Hoje, às 16h e às 20h, no Cine Theatro Carlos Gomes, Rua 
Senador Fláquer, 110, Centro. Amanhã, às 18h, no Galpão 
Ferroviário, Rua da Estação, Parte Baixa da Vila de Parana-
piacaba. Indicação 12 anos. Os ingressos são distribuídos 
uma hora antes do espetáculo. 

São BernarDo

veíCulos 
antigos 

O Sindicato e o Fusca Club 
ABC organizam o encontro da soli-
dariedade ABC. Haverá exposição de 
carros antigos e especiais de diversos 
clubes. A atividade integra as come-
morações de 40 anos da Comissão de 
Fábrica dos trabalhadores na Volks e 
24 anos do Fusca Club ABC. Haverá 
estacionamento também para os 
visitantes da exposição. Entrada 2 
kg ou mais de alimentos não perecí-
veis. Domingo, 9, das 9h às 14h, no 
estacionamento da Volks, Rodovia 
Anchieta, KM 25, portaria F. Ama-
nhã, às 9h30, a atividade será tema 
do programa de rádio da Aprem 
Comunicação. 


