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Editorial

Neste último domingo, dia 02, 156.454.011 bra-
sileiros tiveram a chance de mudar os rumos do 
Brasil através do voto. Não aconteceu. Agora, o 
país tem menos de um mês pela frente, para fazer 
uma escolha bem sé-
ria, entre o fortale-
cimento da demo-
cracia, junto com a 
pauta de emprego e direitos 
da classe trabalhadora com 
o governo Lula ou o projeto 
radical de poder e retroces-
so de Bolsonaro, que agora 
tem a maior bancada do Par-
lamento.

Falando em Congresso, a eleição do Senado e da 
Câmara com mais representantes da extrema-direi-
ta e fora do entendimento social da população, di-
ficulta um potencial de mudança e transformação 
que buscávamos para o avanço das nossas pautas.

Neste cenário que se formou, a despeito da vitória 
de Lula na qual acreditamos e pela qual vamos lutar, 
terá um número maior de parlamentares conserva-
dores para dialogar.

O país enfrenta dificuldades traumáticas no campo 

econômico e social que se traduzem, entre tantos 
problemas, no abando do governo no setor indus-
trial e metalúrgico.  Para voltarmos a ter um país 
inclusivo, mais moderno e produtivo, um Brasil que 

valoriza o trabalho de quali-
dade e com salário digno, é 
necessário vencer democra-
ticamente no voto o gover-
no que aí está. 

Nesta reta final, precisamos 
dar as mãos e avan-

çar numa energia 
mobilizadora, indo 

às ruas e conversan-
do sobre a necessidade de 

elegermos Lula.  E não nos esqueçamos, a internet, 
o celular e as redes sociais têm impacto cada vez 
maior nos corações, telas e mentes dos eleitores. 
São necessárias postagens em clima de campanha 
e conscientização política. 

Com a força desse sentimento, aliada a nossa von-
tade de construir um país mais justo, dia 30, vamos 
concretizar essa vitória.

Conte com a luta desta presidência, o nosso 
fraterno abraço, sempre!
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Para voltarmos a ter um país 
inclusivo, mais moderno e 
produtivo, um Brasil que 

valoriza o trabalho de 
qualidade e com salário 

digno, é necessário vencer 
democraticamente no voto

o governo que aí está

Mobilização, união e 
diálogo para vitória de lula

31 milhões de brasileiros 
não votaram nas eleições

A abstenção no processo eleitoral de 2022 é a maior 
verificada nas últimas décadas. Segundo dados do 
Tribunal Superior Eleitoral, (TSE), mais de 32 mi-
lhões de eleitores não compareceram às urnas neste 
domingo (2), O índice de abstenção, de 20,9%, é o 
mais alto desde as eleições de 1998, quando 21,5% 
do eleitorado não votou.

Bolsonaristas ofendem 
nordestinos por voto em Lula

Apoiadores de Bolsonaro dispararam mensagens preconceituo-
sas e críticas ao povo nordestino devido ao voto do eleitorado no ex-presidente 
Lula no primeiro turno das eleições presidenciais. A BBC News Brasil teve aces-
so a mensagens trocadas em grupos e redes sociais onde apoiadores do presi-
dente utilizam frases ofensivas aos eleitores do Nordeste. 
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Nesta segunda-feira, dia 03, logo 
pela manhã, o ex-presidente Lula 
postou uma mensagem nas redes 
sociais e disse estar vibrante com os 
57.259.504 votos recebidos e que vai 
ganhar a eleição. “A esperança do 
povo brasileiro me deixa muito emo-
cionado. É por isso que digo para 
vocês que vou ganhar as eleições, 
para recuperar o direito do povo de 
ser feliz. O povo brasileiro precisa, 
merece e tem o direito de ser res-
peitado outra vez. Vamos em frente, 
bom dia”, tuitou.
Já no domingo (02) à noite, com a 
confirmação da vitória no primei-
ro turno, Lula fez pronunciamento 
em agradecimento pela votação 
e destacou o começo imediato da 
nova fase da campanha. “Isso para 
nós é apenas uma prorrogação (...) É 
a chance de você amadurecer suas 
propostas e sua conversa com socie-
dade. É construir um leque de alian-

ças, um leque de apoio”, disse an-
tes de seguir para o encontro com o 
eleitorado na Avenida Paulista.
Ainda sobre o segundo turno, Lula 
afirmou que é a chance, pela primeira 
vez, de debater frente a frente com o 
presidente da República e ver se ele 
vai parar de mentir e “comparar o 
Brasil que ele construiu com o Brasil 
que nós construímos.” E destacou, 
“toda eleição que eu disputei foi no 
segundo turno, todas.” 
Em relação à disputa em São Paulo, 
além da eleição presidencial, terá 
Haddad lutando pelo governo do Es-
tado. “O Haddad foi para o segundo 
turno e teremos uma parceria muito 
forte aqui. São Paulo será um grande 
palco de um confronto nacional e 
estadual. Um confronto de ideias, 
de projetos para sociedade”, disse 
Lula, finalizando “É o seguinte: a luta 
continua até a vitória final. Esse é o 
nosso lema.”
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”nós vamos ganhar 
estas eleições”, diz lula, 

convicto, ao anunciar 
campanha para o 2º turno

SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DE SANTO ANDRÉ E MAUÁ

CANAL 8 E 990 HD DA VIVO, 
CANAL 9 DA CLARO/NET

toda QUinta-Feira, das 18h30 
Às 19h30 na eCo tv abC

E no Facebook/ecotvabc
AO VIVO COM AS NOTÍCIAS 

DOS TRABALHADORES

Todos os candidatos 
a presidente que 

venceram no
1º turno foram 
eleitos no 2º

CURIOSIDADE HISTÓRICA
Um candidato à presidência da República precisa receber a 

maioria absoluta dos votos válidos para ser eleito em primeiro 
turno. Isso significa ganhar, pelo menos, 50% mais um único voto.
Lula recebeu 57.259.504 votos, o equivalente a 48,43%. Faltaram 

1.855.395 ou menos de 2% dos votos para que o petista 
conseguisse se eleger no primeiro turno.

Movimentos populares 
ganham representantes na 

Câmara Federal  

PARA SE PREOCUPAR para CoMeMorar!

Congresso nacional dá 
uma forte guinada à 

extrema-direita 
Com um parlamento pendendo fortemente 

para a extrema-direita, pautas sociais, 
identitárias e de direitos humanos, deverão 

perder força, enquanto as discussões 
de costumes, religiosas e os temas que 

interessam à bancada conservadora e “da 
bala” ganharão prioridades.

São paulo elege a primeira 
deputada indígena: Sônia 

guajajara 
Sônia Guajajara (PSOL) foi eleita para o cargo 
de deputada federal, com 156.695 votos, junto 

a outros 69 novos parlamentares que irão 
representar o estado paulista na Câmara dos 

Deputados.  No Congresso, ela vai somar o coro 
de parlamentares da esquerda em defesa do 
meio ambiente e de comunidades indígenas.

A nova composição da Câmara dos Deputados, 
em Brasília, terá Guilherme Boulos (PSOL-SP), 
o mais votado em SP, com mais de um milhão 
de votos além da liderança do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto (MTST), e dois integrantes 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST): Valmir Assunção (PT-BA) e Marcon (PT-RS). 
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O que rola nas Fábricas
  

Em assembleia rea-
lizada na manhã 
desta segunda-fei-
ra (03), os compa-
nheiros na Poliform, 
em Santo André, le-
vantaram os braços 
para aprovação da 
proposta de Partici-
pação nos Lucros e 
Resultados (PLR) negociada pelo Sindicato, com a em-
presa e a comissão de trabalhadores. 
Segundo os assessores que coordenaram a assembleia, 
Maritaca e Dudu, o valor aprovado de R$ 1.400,00, em 
parcela única, entra no bolso dos metalúrgicos no dia 27 
de outubro de 2022.  
Maritaca enaltece o apoio da comissão no acordo. 
“Destacamos a união dos trabalhadores para esta con-
quista e agradecemos o papel desempenhado pelos 
companheiros da comissão, Eronilson e Roberto.”
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Na manhã da sexta-
feira, 30 de setem-
bro, os trabalhadores 
e trabalhadoras na 
Tekfort, em Mauá, 
aprovaram, por una-
nimidade, durante 
assembleia conduzi-
da pelo assessor 
Zoião,  a proposta 
de Participação nos 

Lucros e Resultados (PLR) negociada pelo Sindicato. 
O pagamento será em duas parcelas, sendo a primeira 
no dia 18 de outubro, enquanto a segunda em 18 de 
novembro de 2022, informa o assessor Zé Maria.
Zoião reforçou ainda a importância da unidade dos com-
panheiros e companheiras se associando ao Sindicato. 
“Para maiores conquistas da categoria e fortalecimento 
das nossas lutas, é fundamental a sindicalização de to-
dos e todas.” 

Os trabalhadores na 
Atiwa, em Santo André, 
conquistaram PLR (Par-
ticipação nos Lucros e Re-
sultados) negociada pelo 
Sindicato com a empresa, 
que será paga em parcela 
única no dia 10 de outu-
bro de 2022.  

A proposta foi aprovada, por unanimidade, em assem-
bleia conduzida pelos assessores Maritaca e Zé Maria, na 
manhã desta terça-feira (04). 
Neste ano de alta inflação e dificuldades financeiras, os 
assessores também chamaram atenção para o fortaleci-
mento do Sindicato na defesa dos trabalhadores. “É com 
um Sindicato forte que conseguimos avançar nossas pau-
tas econômicas, por isso, é muito importante a sindicali-
zação”, disse Maritaca.

Plr É aProvada
Pelos trabalhadores

Tekfort

Atiwa

Assembleia tem aprovação 
de PLR pelos trabalhadores

Companheiros em votação de PLR

Na fábrica: de braços erguidos, 
trabalhadores em aprovação de PLR

Poliform

metalÚrGiCos aProvam 
aCordo de Plr

Plr neGoCiada Pelo sindiCato É aProvada
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OUTUBRO ROSA

O diagnósticO precOce dO 
câncer de mama aumenta as 

chances de cura.

É um tOque necessáriO e 
fundamental que pOde 

mudar a sua vida.

Faça seu exame!

#SINDICALIZADO
BAIXE SUA CARTERINHA 

DIGITAL DO SINDICATO
ATENDImENTO 
COmpLETO AOS 
ASSOCIADOS

Aponte a Câmera do Celular no QR Code e baixe o aplicativo!

Líder do MTST (Movimento 
dos Trabalhadores Sem-Te-
to) e com domicílio eleitoral 
em Santo André, Ediane Ma-
ria faz história, com 175.617 
votos, conquista o cargo de 
deputada estadual em SP. Em 

suas prioridades: o direito à moradia, o antirra-
cismo e o acesso à cidade. 

ediane Maria: 
trabalHadora 

doMÉStiCa 
eleita 

deputada eM Sp

PELA 1º VEZ NA HISTÓRIA

“Simbora 
que vai ter 

mulher preta, 
trabalhadora 
doméstica e 
sem teto na 
Assembleia 

Legislativa de 
São Paulo!” 
Mensagem 

de Ediane nas 
redes sociais.


