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Editorial

Quando este jornal chegar na mão dos companheiros 
e companheiras estaremos a quatro dias da eleição 
presidencial, que será o dia mais importante deste 
século para o Brasil. Neste domingo, 30 de outu-
bro, terá chegado ao fim a disputa mais violenta e 
imoral da história 
por parte do presi-
dente que está no 
comando e explorou, sem 
nenhum escrúpulo, a máqui-
na pública para comprar vo-
tos na cara dura. 

Na campanha mentirosa do 
governo, ele diz que a eco-
nomia está ‘bombando’. É inacreditável! A renda real 
média do trabalhador é menor do que há quatro anos. 
A administração federal é tão ruim que, mesmo com 
deflação nos últimos meses, o preço dos alimentos 
continua a subir. Uma alta que piora as condições de 
vida, principalmente dos mais pobres. Em relação ao 
crescente desemprego, ele vem acompanhado do 
aumento do trabalho informal, um cenário de precari-
zação e subemprego. 

O país passou a ser um retrocesso na vida dos tra-

balhadores. Reforma Trabalhista no governo Temer, 
reforma da Previdência com Bolsonaro, detonando o 
sonho de aposentadoria de milhares de pessoas. Esse 
governo representa o grande capital que assaltou a 
previdência do povo brasileiro, neste país em que 

38 milhões estão vivendo de 
bico e, se não mudarmos, em 
breve, estarão nos semáforos 
pedindo dinheiro. 

VOCÊ DECIDE

Continuaremos como 
está, com um presi-
dente que afirma 

que tudo vai bem, 
ao mesmo tempo em que 33 milhões passam fome? 
Seguiremos com um governante, definitivamente in-
capaz para o cargo, que se omitiu no enfrentamento 
da pandemia que matou quase 700 mil pessoas, dan-
do risada e fazendo piadas com as mortes?

Agora é com você, a sua consciência e o poder do 
seu voto.

Conte com luta do nosso Sindicato, o forte e frater-
no abraço desta presidência, sempre!

Edição 1199

Adilson Sapão
VICE-PRESIDENTE 
DO SINDICATO DOS 
METALÚRGICOS DE SANTO 
ANDRÉ E MAUÁ

Cícero Firmino
(Martinha)
PRESIDENTE DO SINDICATO 
DOS METALÚRGICOS DE SANTO 
ANDRÉ E MAUÁ

 O METALÚRGICO2

A horA de vencer o presidente 
AtuAl que Arrebentou os 

trAbAlhAdores e trAbAlhAdorAs 

Bolsonaro representa o grande 
capital que assaltou a previdência 
do povo brasileiro, neste país em 

que 38 milhões estão vivendo 
de bico e, se não mudarmos, em 

breve, estarão nos semáforos 
pedindo dinheiro

Matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, 
no dia 19 de outubro, destacava na manchete: 
“Plano de Guedes prevê salário mínimo e 
aposentadoria sem correção pela inflação pas-
sada”. E alertava: proposta seria apresentada 
após o 2º turno em caso de vitória de Bolsonaro.
Após repercussão negativa, o governo recuou.  
Mas dá para acreditar? A ideia de desvincu-
lar o salário mínimo e, consequentemente, a 

aposentadoria da inflação passada é criticada pe-
lo presidente do Sindicato Cícero Martinha que chama 
atenção para o histórico de  ódio do governo atual aos 
pobres. “O Guedes é aquele que ficou indignado com 
o filho do porteiro que entrou na faculdade, é aquele 
que ficou revoltado com as empregadas domésticas que 

iam para Disney, é o mesmo que sugeriu usar o resto de 
comida dos restaurantes para os necessitados na pan-
demia. Por isso, mesmo o a equipe econômica negando, 
tudo indica que eles deixaram escapar para imprensa 
uma das maiores maldades contra os trabalhadores.” 
Ao comentar a proposta de desindexar salários e pen-
sões, o vice-presidente do Sindicato Adilson Sapão 
lembra que “o Brasil possui um dos pisos salariais mais 
baixos do mundo” e, ainda assim, o Ministério da Econo-
mia se preocupa em reduzir o reajuste que acompanha 
a inflação.“Antes deste desgoverno, o trabalhador, em 
média com 53 anos, conseguia se aposentar, agora, com 
65 anos para homens e 62 para mulheres, sem falar nas di-
ficuldades em que o povo contribui mais e recebe menos 
de aposentadoria”, analisa.

não 
mexa 
no meu 
salário

dÁ pArA conFiAr? plAno de Guedes que propÕe 
sAlÁrio MÍniMo e AposentAdoriA reAJustAdos 

AbAiXo dA inFlAÇÃo vAZA e depois ele neGA



Matéria de Capa
      

Olhando para o primeiro turno das eleições. Lula com 
48%, Bolsonaro, 43%, além dos votos nos outros can-
didatos, a maioria da população reprova o atual gover-
no. Disse não para a desumanidade em larga escala, 
desde a negação da vacina ao desprezo pelo salário 
mínimo do trabalhador. Neste domingo, 30, será o 
momento da decisão final.

Até aqui, segundo pesquisas como Datafolha, Ipec, 
Quaest e a votação de mais de 57 milhões que Lula 
teve no primeiro turno, o Brasil real, aquele que acorda 
cedo, enfrenta trânsito, ônibus e trem lotados e de-
pende dos serviços básicos de saúde, educação e se-
gurança, em sua maioria deseja a volta dele ao poder.  

Neste período, os sindicatos e os movimentos sociais, 
que conhecem as dificuldades do povo no dia a dia,  
se mobilizaram, pois sabem que votar em Lula é com-

bater a fome e a miséria; é ficar de olho vivo contra a 
inflação que aumenta o custo de vida do povo, é focar 
na economia com pleno emprego e no crescimento 
onde todos ganham. 

Entre tantos dados positivos do período Lula quando 
comparados ao atual presidente, tem um que precisa 
ficar bem claro na mente dos trabalhadores:
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o camisa 13 dos 
trabalhadores para 
derrotar o pior 
governo da história  

no momento em que o brasil mais precisa da volta do desenvolvimento 
econômico e de empregos de qualidade, no curso desses últimos meses 

de campanha, lula, 76 anos, ex-metalúrgico, ex-presidente, esbanja 
fôlego de garoto, anda e discursa por todo país, deixando um exemplo 

de bravura e amor pelo povo brasileiro. 
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coM bolsonAro
não teve aumento real do salário mínimo.

coM lulA
Aumento real do salário mínimo de
(2003 – 2015)

 76%

Em uma postagem nas redes sociais no dia 22 de julho, Lula escreveu:

“Eu tenho 76 anos, mas a minha vontade de consertar o país é 
maior do que a que eu tinha em 1989. Eu estou com mais energia.”

 0%

Governo atual corta dinheiro de áreas fundamentais 
e prepara tirar ainda mais dos trabalhadores

AbAiXo: AlGuMAs dAs MAldAdes desse Governo

elAborAÇÃo de 
propostA pArA 
diMinuir FGts 

Neste ano, o governo chegou a 
estudar a redução em 75% do 
valor depositado pelas empresas 
mensalmente no Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) dos trabalhadores, segundo 
reportagem da “Folha de S.Paulo.” 
Além de tudo, a multa em caso de 
demissão sem justa causa cairia pela 
metade, de 40% para 20%, com a 
justificativa de reduzir o custo dos 
empregadores na contratação.

violênciA 
contrA As 
Mulheres: 

Dos R$ 129 milhões 
reservados para 
acolher mulheres 
agredidas, apenas 
R$ 15,3 milhões 
foram executados 
desde 2019, se-
gundo dados do 
Instituto de Estudos 
Socioeconômicos 
(Inesc) com base no 
portal Siga Brasil.

tirA 
dinheiro de 

creches: 
Governo diminuiu 
drasticamente os 
investimentos para 
construção de creches 
e pré-escolas no país. 
O MEC (Ministério da 
Educação) reduziu em 
80%  com relação a 
2018, quando a cifra 
foi de R$ 495 milhões, 
em valores atualiza-
dos a partir de 2021. 

cortA
doAÇÃo de 

leite:
Entre janeiro e agosto deste 
ano, o governo Bolsonaro 
cortou 87% do leite doado 
às famílias pobres do inte-
rior de Minas Gerais e do 
Nordeste. A maldade atinge 
as áreas de maior grau de 
insegurança alimentar no 
país, onde estão 11 milhões 
de pessoas. A informação 
foi revelada em reportagem 
de Carlos Moreno no UOL. 

corte dA 
FArMÁciA 
populAr

Na proposta de orçamento 
do ano que vem, programas 
como a Farmácia Popular 
tiveram reduções. Criada em 
2004, em parcerias com farmá-
cias e drogarias da rede par-
ticular, houve uma diminuição 
de 59% no investimento de 
remédios gratuitos para o ano 
que vem, conforme matéria 
do jornal “O Estado de São 
Paulo” e da TV Globo.



LuLa (PT):
                     50%
JaIr BOLSOnarO (PL):
                         43%
Brancos / nulos  não sabe
    5%      2%

Votos totais (estimulado)
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na rETa fInaL, DuaS PESquISaS 
aPOnTam Para LIDErança DE LuLa

Eleições 2022 Pesquisas: atlas/Intel e  IPEC:

eleiÇÕes dA 

cipA

PRECIFER 
EQUIPAMENTOS

Inscrições:
11/10 a 26/10

Eleição:
01/11

EUROBRAS

Inscrições:
10/10 a 25/10

Eleição:
04/11

FERKODA  S/A

Inscrições:
17/10 a 31/10

Eleição:
04/11

NEGEL

Inscrições:
13/10 a 21/10

Eleição:
07/11

METALÚRGICA MS 
ABC

Inscrições:
26/10 a 10/11

Eleição:
21/11

PRIMOTECNICA 
MECÂNICA
Inscrições:

03/11 a 19/11
Eleição:
29/11

No início da semana decisiva que antecede a votação 
no próximo domingo, dia 30, novas pesquisas foram 
divulgadas nesta segunda-feira (24). Atlas/Intel e Ipec 

(antigo Ibope), ambas dão vantagens na intenção de 
voto para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

atlas/Intel

IPEC

LuLa (PT):
                       53%
JaIr BOLSOnarO (PL):
                           47%

Votos válidos

LuLa (PT):
                       54%
JaIr BOLSOnarO (PL):
                           46%

Votos válidos

pesquisa Atlas: lula tem 52% dos votos, contra 46,2% de bolsonaro

pesquisa ipec: lula tem 50% dos votos, bolsonaro, 43%

LuLa (PT):
                      52%
JaIr BOLSOnarO (PL):
                           46,2%
não sabe / Brancos / nulos
  1,8%

Votos totais
A margem de erro é de 1 ponto percentual e a confiança 

(probabilidade do resultado estar dentro da margem de 

erro) é de 95%. Os dados foram coletados via web entre os 

dias 18 e 22, com participação de 4.500 eleitores em 1.404 

municípios. A própria AtlasIntel contratou o levantamento 

e o registro no TSE é BR-06415/2022.

Foram entrevistadas 3.008 pessoas em 183 municípios 

entre sábado (22) e segunda-feira (24). A margem de erro 

é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, 

com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada 

no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-

06043/2022.

•	Sem	limites	
de idade para o 
titular e o cônjuge

AGorA você e suA FAMÍliA 
JÁ têM uM plAno de sAÚde

CENTRO MÉDICO DA PLENA SAÚDE EM STO. ANDRÉ - REDE CREDENCIADA

Planos que cabem 
no seu bolso!

• Consultas em Centros Médicos 
próprios e Rede Credenciada
• Planos Individual e Familiar

• Sem Coparticipação

(11) 4993-8999 (11) 97522-4886
Mais informações na Sede do Sindicato ou pelos telefones:

SINDICALIZE-SE!
/Metalurgicos.SA.MAsindmetalsa@sindmetalsa.org.br

www.sindmetalsa.org.br

tAbelA dA copA
2022Vem aí!

Metalúrgicos de 

Santo André e Mauá 

juntos pelo hexa
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