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Em Diadema, o presidente e o secretário-geral do Sindicato dialogaram com os 
trabalhadores sobre a importância da democracia e da vitória de Lula nas eleições. 
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Salário mínimo 2023
O senador eleito 
Wellington Dias 
(PT-PI), indicado 
por Lula para 
acompanhar as 
questões do Or-
çamento, disse 
que a previsão 
da gestão petista 
é de um ganho 
real, acima da 
inflação, de 
1,3% ou 1,4% no 
salário mínimo 
em 2023. 

Atos golpistas 
Vídeo que cir-
cula nas redes 
sociais mostra o 
momento em que 
o comandante 
da Polícia Militar 
do Paraná ad-
mite a um grupo 
de bolsonaristas 
pró-golpe que 
está "prevari-
cando" ao per-
mitir o bloqueio 
parcial de uma 
rodovia.  

Vagas no Senai 
O Senai-SP 
abriu 742 vagas 
no ABC para 
cursos técnicos 
gratuitos pre-
senciais a serem 
iniciados no 
primeiro semes-
tre de 2023. As 
inscrições para o 
processo seletivo 
podem ser rea-
lizadas até 7 de 
novembro pelo 
site: sp.senai.br. 

fotos: divulgação

Notas e recados

Comente este artigo. 
Envie um e-mail para 

formacao@smabc.org.br
Departamento de

Formação

O resultado da trama 
que resultou no golpe con-
tra a presidenta Dilma, 
em 2016, e na persegui-
ção ao ex-presidente Lula, 
em 2018, foi devastador 
para o Brasil em todos os 
sentidos. Os rastros dessa 
devastação são impossí-
veis de serem descritos no 
curto espaço desta coluna, 
mas basta verificarmos as 
cenas de miséria e exclusão 
social que assistimos todos 
os dias nas ruas por onde 
passamos. 

A dimensão do retro-

cesso político também é 
difícil de ser reproduzida, 
basta citar a apologia à 
ditadura, os ataques ao 
Supremo Tribunal Federal 
e as suspeitas de confia-
bilidade do nosso sistema 
eleitoral frequentemente 
proferidos pelo atual pre-
sidente. Também pode ser 
medido pelos episódios de 
assédio eleitoral cometidos 
pelos empresários favo-
ráveis à reeleição do atual 
presidente e as atuais mani-
festações antidemocráticas 
de caminhoneiros contra 

o resultado das urnas no 
último dia 30 de outubro. 

A retomada do dina-
mismo econômico e o for-
talecimento da democracia 
nesse novo ciclo que se abre 
com a eleição do ex-presi-
dente Lula para seu terceiro 
mandato são fundamentais 
para unir os brasileiros e 
brasileiras em torno de um 
projeto de desenvolvimento 
sustentável orientado pelo 
crescimento econômico, 
com inclusão social, pre-
servação do meio ambiente 
e valorização do trabalho. 

Um projeto pautado 
em um novo padrão de 
relacionamento político e 
em valores democráticos e 
civilizatórios que balizem o 
respeito à vida, aos direitos 
humanos, tolerância po-
lítica, religiosa e cultural. 
Estas devem ser a marca 
de um novo padrão de 
sentimento nacional que 
permita ao Brasil retomar 
o seu destino de nação 
soberana, promotora de 
inclusão social e igualdade 
de oportunidades para 
todo o seu povo.

POR UM NOVO CICLO DE DEMOCRACIA E DESENVOLVIMENTO QUE APONTE NOVOS CAMINHOS

Escola “Dona Lindu” abre inscrições para cursos 
em parceria com o Senai

Inscrições 
vão até dia 11. 
A novidade é 
a turma das 

18h de auxiliar 
administrativo

A Escola Livre para 
Formação Integral 
“Dona Lindu” está 

com inscrições abertas 
para os cursos em parceria 
com o Senai de auxiliar 
administrativo, informá-
tica pacote Office e leitura 
interpretação de desenho 
com metrologia. A novida-
de é a turma das 18h às 21h 
para o curso de auxiliar 
administrativo. 

Podem participar só-
cios do Sindicato, seus 
dependentes, sócios de 
outras categorias e desem-
pregados. As inscrições 
vão até o próximo dia 11 e 
são feitas somente pelo site 
smabc.org.br/escola, onde 
é possível conferir todos os 
requisitos e o passo a passo 
da inscrição. 

A Escola fica na Re-
gional Diadema do Sin-
dicato (Av. Encarnação, 
290, Piraporinha). Mais 
informações: 4061-1048 
ou WhatsApp 99877-9604.

Auxiliar administrativo
Idade mínima: 16 anos

Segunda a sexta, das 13h às 17h
(de 17/01/2023 a 20/03/2023)

Segunda a sexta, das 18h às 21h 
(de 17/01/2023 a 12/04/2023)

Informática pacote Office
Idade mínima: 14 anos

Terça a sexta, das 9h às 13h 
(de 17/01/2023 a 02/03/2023)

Leitura interpretação 
de desenho com metrologia 
Idade mínima: 14 anos
Terça a sexta, das 14h45 às 17h45 
(de 17/01/2023 a 29/03/2023)
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O presidente do Sindica-
to, Moisés Selerges, e o 
secretário-geral, Clau-

dionor Vieira, estiveram, na 
manhã da última terça-feira, 
1º, na Brasmetal, em Diadema, 
empresa de trefilação e lamina-
ção, para entregar a Tribuna. A 
edição histórica marcou a vitória 
de Luiz Inácio Lula da Silva e de 
um projeto de país voltado para 
a classe trabalhadora no segundo 
turno das eleições presidenciais. 

Ao longo do ano, toda sema-
na, a direção do Sindicato tem 
visitado as fábricas da categoria 
para dialogar com os trabalha-
dores e as trabalhadoras e fazer a 
‘Tribuna na mão’.

“Fazemos questão de estar 
nas portas de fábrica olhando 
no olho dos companheiros e 
companheiras e entregando esse 
nosso meio de comunicação que 
é tão importante. Diariamente a 
Tribuna traz temas que precisam 
ser discutidos, mas a edição de 
terça era especial por estampar a 
vitória do projeto da classe traba-
lhadora”, declarou Moisés. 

“Essa é uma maneira de os 
trabalhadores estarem sempre 
próximos à diretoria executiva 
do Sindicato, os trabalhadores 
gostam muito dessa interação. 
E a Tribuna foi muito especial 
pois, além de destacar a vitória 
do nosso presidente Lula, marca 
que o amor sempre vence e que a 
democracia permanece”, reforçou 
o CSE na fábrica, Vinícius Olivei-
ra Dionísio.

DIREÇÃO DO SINDICATO DIALOGA COM TRABALHADORES NA BRASMETAL
Após o 2º turno das eleições e da vitória histórica de Lula, diretores entregaram a Tribuna 
e falaram da importância de um projeto voltado para a classe trabalhadora 

“Fazemos 
questão de 

estar nas 
portas de 

fábrica olhando 
no olho dos 

companheiros e 
companheiras”

“Os 
trabalhadores 

gostam 
muito dessa 
interação. E 

a Tribuna foi 
muito especial 

pois marca 
que o amor 

sempre vence”

fotos: adonis guerra



BRASILEIRÃO 
Amanhã – 16h30

Fluminense x São Paulo 
Maracanã (RJ)

Amanhã – 16h30

Santos x Avaí
Arena Barueri

Amanhã – 20h30

Corinthians x Ceará
Neo Química Arena

Domingo – 18h30

Cuiabá x Palmeiras 
Cuiabá (MT)
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Tribuna Esportiva

x

x

x

x

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

Santo andré

1o Festival Do 
Dragão 

A cidade recebe o 1º Festival do Dragão, 
evento que reúne artes marciais, cultura e culi-

nária orientais. Entre as manifestações artísticas, estão 
o taiko, as tradicionais danças do leão e do dragão, 
danças vietnamita e do leque. Também haverá karaokê 
à disposição para o público soltar a voz. Sábado, das 
10h às 22h e domingo, das 10h às 18h, no Cine Theatro 
de Variedades Carlos Gomes. Rua Senador Flaquer, 
110 – Centro. Ingresso sugerido: 1k de alimento não 
perecível. 

SantoS

“Chão De FábriCa”
no Festival De Cinema 

A 20ª edição do Festival de Cinema de Santos – 
Curta Santos ocupa a cidade do litoral paulista com filmes, 
oficinas, bate-papos e eventos especiais, em uma extensa 
programação. O curta-metragem, filmado numa meta-
lúrgica desativada em São Bernardo, “Chão de Fábrica”, 
dirigido por Nina Kopko, é um dos doze selecionados 
para exibição na mostra nacional “Olhar Brasilis”. Até 
domingo. Mais informações no site: curtasantos.com.br.

• Tite encerrou as observa-
ções presenciais de jogado-
res na Europa para fechar 
a lista de convocados para 
a seleção na Copa do 
Mundo. 

• A divulgação da lista dos 
26 jogadores da seleção 
será feita por Tite na segun-
da-feira, às 13h, na sede 
da CBF, no Rio de Janeiro. 

fotos: divulgação

vermelho: mInha banDeIra Da esperanÇa
Trajo-me de vermelho e vou à luta 
Canto a liberdade de expressão dessa minha gente 
Faço minha voz ecoar em um só grito; por direitos de igualdades sociais,
justiça, educação, saúde e mais empregos.

Se me atrasas na minha marcha, não recuo a seus desmandos de hipocrisia e 
ignorância contra meu povo tão lutador

Me movo e promovo vários atos
Restabeleço fortes laços e faço deste grito minha arma maior 
Minha bandeira vermelha essa é de esperança, erguida e hasteada; e meu símbolo mais 
singelo de tantas lutas e batalhas travadas neste meu BRASIL tão judiado e maltratado 

De vermelho se faz a ESPERANÇA,
De vermelho se fez o sonho em LIBERDADE a essa minha nação tão sofrida e aflita...

Jackson Nascimento é 
trabalhador no Sindicato 
na área da limpeza. Nasceu 
na cidade de Diamantina 
(MG), há 35 anos. Nas 
horas vagas, entre outras 
coisas, escreve poemas. 


