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OUTUBRO 
ROSA 
SOLIDÁRIO

Enquanto oposição 
tenta derrubar 

veto de Bolsonaro, 
Comissão das 

Metalúrgicas do 
ABC arrecada 
absorventes 

para distribuir 
a mulheres em 

situação de 
vulnerabilidade. 
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Aulas presenciais 
A volta às aulas presenciais 
será obrigatória a todos os 
alunos das redes pública e 
particular de ensino a par-
tir de segunda-feira, 18 no 
estado de SP. 

Fome no Brasil 
Quase 20 milhões de bra-
sileiros, declaram passar 
24 horas ou mais sem ter o 
que comer em alguns dias, 
segundo levantamento da 
Rede Penssan. 

Crime contra a humanidade
Nova ação contra a política 
ambiental de Bolsonaro foi 

protocolada no Tribunal 
Penal Internacional em 
Haia, na Holanda, pela 
ONG All Rise, da Áustria. 

Fora, Sérgio Camargo! 
A Justiça determinou que 
o presidente da Fundação 
Palmares, Sérgio Camargo, 
seja afastado das atividades 
relacionadas à gestão de 
pessoas da instituição.

fotos: divulgação

Notas e recados

A história das lutas das mu-
lheres é rica em episódios re-
lacionados às conquistas de 
regulamentação do trabalho por 
elas executados e também pelas 
mais diversas manifestações em 
defesa da vida, saúde e reco-
nhecimento de direitos sociais 
que, por muito tempo, só eram 
reconhecidos aos homens.

É nesse contexto histórico 
de luta das mulheres que os 
cuidados com a preservação da 
saúde pela prevenção do câncer 

de mama, através do diagnóstico 
precoce e tratamento imediato 
ganham importância maior.

O câncer de mama é o tipo 
de tumor mais incidente em 
mulheres brasileiras, porém 
com alta chance de cura quando 
descoberto precocemente. 

De acordo com dados do 
Instituto Nacional de Câncer 
(INCA, 2020), estima-se que 
ocorrerão 66.280 casos novos 
da doença em 2021. 

A campanha Outubro Rosa 

2021, de prevenção ao câncer de 
mama, alerta para a necessidade 
de as mulheres assumirem os 
cuidados com a própria saúde, 
mesmo na pandemia de Co-
vid-19.  

O câncer de mama diagnos-
ticado em estágio inicial chega 
a ter mais de 90% de chance de 
cura. 

O câncer de mama não dói 
em seus estágios iniciais, por 
isso, é importante ficar atenta 
aos sinais e sintomas:

• Nódulo na mama;
• Inchaço em parte da 

mama semelhante à casca de 
laranja;

• Irregularidades ou retra-
ções na pele da mama;

• Inversão do mamilo;
• Vermelhidão e descama-

ção do mamilo, ou na pele da 
mama;

• Saída de secreção pelo 
mamilo, particularmente se for 
sanguinolenta ou translúcida;

• Nódulo nas axilas.
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MULHERES, 
SUAS LUTAS E O 
OUTUBRO ROSA

Na quarta palestra do ‘Ciclo de De-
bates Indústria 4.0’, realizada na manhã 
de ontem, dirigentes dos Metalúrgicos 
do ABC, líderes sindicais, professores e 
universitários debateram a ‘Internet das 
Coisas’, conceito usado para se referir à 
conexão de objetos com a internet.

O diretor executivo do Sindicato e 
organizador do ciclo, Aroaldo Oliveira 
da Silva, lembrou que as palestras têm 
por objetivo instruir os dirigentes sobre 
as novas tecnologias. “Esse ciclo foi pen-
sado junto com a Unesp e o Dieese para 
levantar temas relacionados à Indústria 
4.0 com o intuito de capacitar e formar os 
dirigentes sindicais para que eles possam 
intervir e discutir este tema”.

O primeiro palestrante do dia, Jorge 
Boeira, especialista em desenvolvimento 
industrial, tecnologia e inovação, explicou 
o conceito. “A Internet das Coisas é um dos 
pilares da Indústria 4.0. No meio industrial 
ela permite a conexão em rede entre as 
máquinas fazendo com que exista uma 
comunicação entre as pessoas, sistemas, 
máquinas, clientes ou fornecedores, inte-
grando todos da fábrica e da produção”.

Boeira ainda destacou a evolução tec-
nológica ocorrida nos últimos anos. “As 
tecnologias de automação das fábricas 

que conhecíamos nas décadas de 70 e 80 
eram separadas da parte de gestão finan-
ceira dos quadros gestores. O trabalhador 
gerenciava os processos produtivos e a 
pouca comunicação que tinha era feita 
por meio de relatórios. Com o tempo, as 
tecnologias foram evoluindo e hoje uma 
grande parte da produção está integrada”. 

Cidades Inteligentes
A segunda palestra do dia foi sobre 

a integração das cidades pela Internet 
das Coisas. Carlos Frees, vice-presidente 
executivo da Rede Brasileira de Cidades 
Inteligentes, explicou o que mudaria em 
uma cidade totalmente conectada. “Se 
tivéssemos uma cidade com tecnologia 
controlada e tudo interligado, 
teríamos o cidadão conectado, 
controle de iluminação públi-
ca, energia, nível de águas e 
rios, clima e tempo, trânsito, 
tudo passaria a ser controla-
do pela tecnologia, com isso 
teríamos muitos ganhos 
em eficiência”. 

“A tecnologia permite 
tornar a cidade mais inte-
ligente, permite que o cida-
dão e a gestão pública possam 

ser mais eficientes em seus processos. E 
no conceito das fábricas você pode ter 
uma integração entre diversas partes. Isso 
pode acarretar em políticas públicas mais 
efetivas, desenvolvimento mais eficiente 
para a cidade”, destacou. 

Próxima palestra
O próximo encontro do ciclo, 

no dia 27 deste mês, 
debaterá as com-
petências da In-
dústria 4.0. Jorge 
Muniz, professor 
na Unesp, será o 

palestrante. 

Metalúrgicos do ABC 
debatem 'Internet 

das coisas' 
na indústria 

e nas cidades



O Congresso Na-
cional quer der-
rubar o veto de 

Bolsonaro à distribuição 
de absorventes íntimos a 
meninas e mulheres em 
situação de vulnerabili-
dade, que chocou parte 
da sociedade na semana 
passada. O projeto da 
deputada federal Marília 
Arraes (PT-PE) havia 
sido aprovado por una-
nimidade na Câmara e 
no Senado. 

A ação do presidente 
mobilizou diversas ar-
recadações para doação 
de absorventes pelo país. 
Antes disso, no início 
do mês, a Comissão das 
Metalúrgicas do ABC já 
anunciava sua campanha 
“Outubro Rosa Solidário” 
que tem como foco a 
preocupação com a saúde 
íntima das mulheres.

Ao longo deste mês, 
além de absorventes 
íntimos, serão arreca-
dados produtos de hi-
giene como sabonete, 
desodorante, shampoo, 
condicionador, escova e 
pasta de dentes e lenços 
umedecidos para doar às 
Casas Abrigos e mulheres 
em dificuldades financei-
ras na região do ABC. 

“Precisamos estar 
unidas neste momento 

e pensar naquelas que 
não têm absorventes 
para passar pelo período 
menstrual. São mulheres 
que estão nas ruas ou 
que não têm condições 
de comprar, devido à 
alta do desemprego e da 
inflação. A higiene íntima 
é fundamental para pre-
servar a saúde da mulher. 
Absorvente não é luxo, é 
item de primeira necessi-
dade. Se o presidente não 
tem empatia, nós temos e 
vamos doar”, declarou a 
integrante do Comissão, 
a CSE na Arteb, Maria 
José Calixta da Silva. 

Como doar
Para fazer sua doação, 

procure a representação 
sindical ou leve os pro-
dutos até a recepção do 
Sindicato ou das regio-
nais. Mais informações: 
4128-4203.

Projeto vetado
O projeto de lei que 

prevê a distribuição gra-
tuita de absorventes ín-
timos para meninas e 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade, inclui 
também estudantes de 
baixa renda da rede pú-
blica e mulheres presas. 
Em razão da precarieda-
de do sistema carcerário, 

elas precisam usar itens 
como miolo de pão e 
jornal durante o período 
menstrual.

A medida fazia parte 
do projeto de lei que cria 
o “programa de proteção 
e promoção da saúde 
menstrual”. Como justifi-
cativa para o veto, Bolso-
naro afirmou que o texto 
não descreve a fonte de 
custeio para a distribui-
ção dos absorventes.

No entanto, a propos-
ta prevê que o dinheiro 
teria como origem os 
recursos destinados pela 
União ao SUS (Sistema 
Único de Saúde) e do 
Fundo Penitenciário Na-
cional, no caso de mulhe-
res encarceradas.

Pobreza menstrual
Segundo o Unicef, 

pobreza menstrual é a 
situação vivenciada por 
meninas e mulheres de-
vido à falta de acesso a 
recursos, infraestrutura 
e conhecimento para que 
tenham plena capacidade 
de cuidar da sua mens-
truação.

No Brasil, 25% das 
meninas entre 12 e 19 
anos deixaram de ir à 
aula alguma vez por não 
ter absorventes, de acor-
do com dados da ONU 
(Organização das Nações 
Unidas). 
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Enquanto a oposição 
tenta derrubar 

veto de Bolsonaro à 
distribuição gratuita 

de absorventes, 
ações de 

solidariedade 
se espalham 

pelo país 
para 

combater 
a pobreza 

menstrual

METALÚRGICAS 
ARRECADAM 

ABSORVENTES 
PARA DISTRIBUIR 
A MULHERES EM 

SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE

“Absorvente 
não é luxo, 
é item de 
primeira 
necessidade”

“Se o presidente 
não tem 

empatia, nós 
temos”

No Brasil, 25% 
das meninas 

deixaram de ir 
à aula por não 

ter absorventes
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• Palmeiras segue sem 
vencer no Brasileirão e 
pressão sobre o técnico 
Abel Ferreira aumenta. 
Nos últimos 5 jogos no 
campeonato o Verdão 
tem 2 empates e 3 der-
rotas.

• O atacante Emi l iano 
Rigone é dúvida para 
o jogo de hoje e pre-
ocupa o São Paulo. O 
argentino participou de 
40% dos gols do Trico-
lor no Brasileirão e já 
fez 11 gols.

• A Seleção Brasileira en-
cara o Uruguai e pode 
ficar mais perto de se 
classificar para a Copa 
do Mundo. O Brasil tem 
um aproveitamento de 
93% nas eliminatórias.
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adonis guerra - 20/02/2019

Tribuna Esportiva

Brasileirão
Hoje - 19h

São Paulo x Ceará
Morumbi

Eliminatórias da Copa
Hoje - 21h30

Brasil x Uruguai
Manaus

x

Em assembleia virtual re-
alizada no último dia 15, 
os trabalhadores na Scania 
aprovaram o reajuste na Cam-
panha Salarial, o valor da PLR 
(Participação nos Lucros e 
Resultados) e a renovação 
de todas as cláusulas sociais 
da CCT (Convenção Coleti-
va de Trabalho), conforme 
acordo negociado pelo Sin-
dicato válido por dois anos 
(2021/2022).

A negociação é uma con-
tinuação das discussões que 

vêm sendo feitas desde o co-
meço da pandemia, explicou 
o representante na Scania e 
diretor executivo do Sindi-
cato, Carlos Caramelo. 

“Todo o processo foi ne-
gociado pensando em manter 
os empregos e os investimen-
tos na planta. Fechamos o 
acordo para que aos compa-
nheiros e companheiras pos-
sam passar por este período 
de insegurança econômica 
com alguma previsibilidade, 
já que coube ao Sindicato essa 

responsabilidade devido à 
ausência do governo”. 

“Foi uma negociação di-
fícil devido à pandemia e 
a fatores externos como o 
câmbio alto, à falta de peças 
e à crise dos semicondu-
tores. Durante todo esse 
período nossa preocupação 
foi sobretudo com a vida e 
a saúde dos trabalhadores 
e seus familiares. Tivemos 
muita atenção também com 
o home office.  Foi um acordo 
muito mais complexo que 

envolveu diversos fatores 
além da questão econômica”, 
detalhou. 

A votação online contou 
com ampla participação dos 
trabalhadores e teve índice de 
aprovação de mais de 95%. 

Fique sócio!
Os trabalhadores apro-

varam ainda a contribuição 
negocial da data-base e da 
PLR. Sócios do Sindicato fi-
cam isentos da taxa. Procure 
a representação na Scania.

x

redetvt

radiobrasilatual

informação 
de qualidade
o espaço do trabalhador

Trabalhadores na Scania aprovam acordo de 
Campanha Salarial e PLR negociado pelo Sindicato

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA HMC HYDRAULICS LTDA
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa HMC HYDRAULICS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 04.322.650/0001-04, com 

endereço na Rua Neuchatel, nº 255/257, Bairro Suíço, São Bernardo do Campo, São Paulo, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 15 (quinze) do mês de outubro 
de 2021 (sexta-feira), às 08:00 horas. A assembleia, que será presencial e ocorrerá nas dependências da empresa, observará medidas de prevenção à COVID-19, como distanciamento social 
de no mínimo 1,5 metros entre os participantes e uso de máscaras pelos mesmos. A ordem do dia será: a) Participação nos Lucros e Resultados (PLR); b) autorização para a diretoria celebrar 
o respectivo acordo coletivo de trabalho ou aditamento; c) discussão e deliberação sobre a contribuição negocial como recurso essencial para custeio desta negociação coletiva, visando à 
celebração da norma coletiva que contemple os interesses dos trabalhadores, sindicalizados ou não, da empresa; d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. São Bernardo 
do Campo – São Paulo, 13 de outubro de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente”


