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Nós, Metalúrgicos do 
ABC, junto à nossa mi-
litância e milhares de 

brasileiros e brasileiras, estivemos 
presentes, em Brasília, no dia 1º 
deste ano, na posse do presidente 
Lula, presidente de honra do nos-
so Sindicato, eleito depois de um 
longo processo de perseguição 
política. Com a esperança de dias 
melhores e de um país melhor 
para o nosso povo, participamos 
desse momento festivo, um dos 
mais emblemáticos da história da 
democracia do país. 

Momento em que um ope-
rário, eleito presidente da Re-
pública democraticamente pela 
terceira vez, escolhe subir a 
rampa do Planalto com o povo 
brasileiro. Ao lado dele estiveram 
um representante das pessoas 
com deficiência, dos negros, das 
mulheres, do peão de fábrica, 
dos catadores de materiais re-
cicláveis, dos indígenas e uma 
criança, simbolizando o retrato 
real da sociedade brasileira e 
passando o recado sobre para 
qual objetivo Lula foi eleito. 

Esse mesmo povo, que esteve 
presente na defesa da liberdade 
do presidente Lula, nas eleições 
e comemorando o resultado das 

urnas, também se fará presente 
a cada momento que necessário 
for, nas ruas, entrincheirados para 
defender de forma intransigente 
a democracia brasileira, o estado 
democrático de direito e as ins-
tituições. 

Sem democracia não há direi-
tos, não há a possibilidade de um 
trabalhador chegar à presidência 
da República, não há liberdade 
de imprensa, não há organização 
sindical. A democracia é um dos 
nossos bens mais preciosos, con-
quistada por meio de muita luta e 
por ela nos manteremos atentos, 
unidos e mobilizados. 

Seguimos repudiando com ve-
emência todos os atos criminosos 
e terroristas que aconteceram no 
domingo, 8, em Brasília, com a 
depredação dos prédios dos Três 
Poderes, do Congresso Nacional, 
do Palácio do Planalto e do Supre-
mo Tribunal Federal. Aquilo não 
foi uma tentativa de destruir pré-
dios, foi uma tentativa de destruir 
a democracia. Nós, do Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC, não 
baixaremos a guarda e, ao lado da 
sociedade brasileira, cobraremos 
que todos que atentaram contra a 
democracia sejam punidos com o 
rigor da lei. 

2023 é para nós um ano muito 
importante de esperança no Bra-
sil para a retomada do diálogo, do 
desenvolvimento econômico, da 
geração de empregos, da distri-
buição de renda e da diminuição 
da desigualdade social. O Brasil 
precisa voltar a investir em ciência 
e tecnologia, os jovens precisam 
voltar a ter oportunidades e ocu-
par os bancos das universidades. 

Esperamos um governo do 
diálogo, que possa ouvir e aten-
der as pautas dos trabalhadores. 
Precisamos de política industrial 
e é urgente um projeto de rein-
dustrialização do país. É preciso 
corrigir a tabela do Imposto de 
Renda e recuperar o poder de 
compra da classe trabalhadora. 
É urgente ainda retomar as obras 
de infraestrutura e os programas 
sociais como o Minha Casa, Mi-
nha Vida para que a economia 
volte a crescer e o povo possa ter 
moradia digna.

É para isso que este Sindicato 
existe, para defender com toda 
força tudo aquilo que acredita-
mos, em defesa da nossa categoria 
e da classe trabalhadora brasileira. 

Direção do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC

NÃO BAIXAREMOS A GUARDA
E d i t o r i a l
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Trabalhadores 
e trabalhadoras 

se reuniram 
a milhares de 

manifestantes 
na avenida 

Paulista 
contra os atos 

terroristas que 
aconteceram 

em Brasília

Os Metalúrgicos 
do ABC parti-
ciparam do ato 

em defesa da democra-
cia na tarde da última 
segunda-feira, 9, na Av. 
Paulista, em São Paulo. 
Milhares de manifes-
tantes foram às ruas em 
todo o país contra os atos 
terroristas que atacaram 
as sedes dos Três Pode-
res – Palácio do Planalto, 
Congresso Nacional e 
Supremo Tribunal Fe-
deral - em Brasília, no 
domingo, 8.  

O secretário-geral do 
Sindicato, Claudionor 
Vieira, reforçou a impor-
tância da democracia e 
do estado democrático 
de direito. 

“Não vamos nos calar 
jamais e vamos nos fazer 
presentes sempre que 
for necessário nas ruas 
do nosso país em defesa 
da democracia. Ela foi 
conquistada com suor 
e sangue do povo bra-
sileiro, muitas pessoas 
tombaram pelo caminho 
para que tivéssemos de-
mocracia”, afirmou. 

“Sem democracia não 
temos a possibilidade 
de lutar para garantir 
os nossos direitos. O 
amor venceu, o resul-
tado das urnas tem que 
ser respeitado e vamos 
garantir que o governo 
tenha governabilidade 
para fazer um país dife-
rente, um país do sonho, 
da esperança, do amor e 
do emprego para todo 
o povo brasileiro. Viva 
a democracia,  viva o 
estado democrático de 
direito e viva as institui-
ções”, defendeu. 

Após os atos antide-
mocráticos que destru-
íram o patrimônio pú-
blico, incluindo obras de 
artes, objetos históricos, 
computadores e fotogra-
fias, o presidente Lula 
decretou intervenção fe-
deral no Distrito Federal 
até o fim deste mês. No 
dia seguinte, Lula se reu-
niu com representantes 
dos poderes legislativo e 
judiciário e com gover-
nadores para reafirmar a 
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defesa da democracia e as ações 
contra os golpistas. Na noite 
de segunda-feira, foi realizada 

uma caminhada histórica com 
ministros do governo, governa-
dores e ministros da Suprema 

Corte, que atravessaram a Praça 
dos Três Poderes, do Palácio do 
Planalto até o STF. 
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