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Centrais sindicais
divulgam nota contra
decisão do MT que retira
obrigatoriedade da vacina

A CUT e outras oito
centrais sindicais divulgaram nota contrária à
decisão do Ministério do
Trabalho de proibir os
empregadores de solicitar
o comprovante de imunização contra a Covid
19 para a contratação ou
manutenção dos trabalhadores. A portaria do
Ministério contradiz algumas decisões judiciais
favoráveis à demissão
ou não contratação de
pessoas que não tenham
tomado a vacina.
A medida foi anunciada na última segunda-feira, 1o, pelo ministro do
Trabalho, Onyx Lorenzoni. Ele afirmou que a decisão de se vacinar ou não
pertence ao trabalhador,
contrariando a ciência,
que já comprovou que a
vacina além de proteger
o cidadão, protege os que
estão ao redor dele.
Para as centrais, a decisão do governo causa um
ambiente de insegurança

e desproteção sanitária.
O documento defende a
ampla cobertura vacinal
e a necessidade da apresentação do comprovante
para frequentar lugares
públicos e ambientes de
trabalho.
“Esse governo que agora retira a obrigatoriedade
de vacina e que contraditoriamente determina
que as empresas façam
testagem em massa nos
trabalhadores, é o mesmo
que jogou testes no lixo
e que trata a Covid-19
como "gripezinha". Sob o
pretexto de privilegiar o
direito individual a Portaria do MTE fere o direito
constitucional de assegurar a saúde e segurança
no ambiente do trabalho.
(...) Ao contrário de uma
ação autoritária, a obrigatoriedade da vacinação se
baseia na responsabilidade de cada um com o coletivo, sendo, desta forma,
uma ação democrática”,
afirma o documento.

Notas e recados
fotos: divulgação

Cobrança indevida
Auditoria da CGU concluiu
que entre 2017 e 2020, os
brasileiros desembolsaram um
total de R$ 5,2 bilhões pagando contas de luz mais caras do
que deveriam ser.

Vergonha internacional
Ignorado pelos demais presidentes, Bolsonaro não teve
nenhuma agenda de trabalho
na cúpula do G20. Nas ruas,
seus seguranças agrediram
jornalistas.

Apoio aos pequenos agricultores
O diretor executivo dos Metalúrgicos do ABC, Carlos Caramelo, responsável pela pasta de relações institucionais, se reuniu
com representantes do MPA (Movimento de Pequenos Agricultores) no último dia 27, para debater a importância da agricultura
familiar e dos pequenos produtores no momento em que o Brasil
retorna para o Mapa da Fome. “As bandeiras de luta contra a fome
são de extrema importância nesse momento, os Metalúrgicos do
ABC vêm promovendo diversas ações de combate à fome e dialogando com os militantes e dirigentes da causa”, afirmou o diretor.

CÂNCER DE
PRÓSTATA E O
NOVEMBRO AZUL
Novembro Azul, campanha responsável pela conscientização sobre o câncer de
próstata, tumor mais comum
entre homens com mais de
50 anos, surgiu no ano de
1999 na Austrália, quando um
grupo de amigos decidiu deixar o bigode crescer, a fim de
chamar atenção para a saúde
masculina.
A iniciativa espalhou-se
mundo afora e, com o sucesso
alcançado pelo movimento,

em 2004 foi criada a Movember Foundation Charity,
sendo Movember a junção de
Moustache (bigode) com November (novembro). Por isso,
o bigode, juntamente com
a cor azul ficou conhecido
como símbolo da campanha.
Desde então, novembro ficou
consagrado como sendo o
mês de conscientização sobre
câncer de próstata.
A doença atinge mais de
60 mil brasileiros por ano e é

Morte de indígenas
Dois indígenas foram assassinados por garimpeiros no
sul de Roraima. As mortes
ocorreram há dois meses, mas
a informação só foi divulgada
esta semana.

Terror em assentamento
Assentamento do MST em Prado (BA), que existe há 15 anos,
foi atacado por cerca de 20
homens encapuzados. O local
onde vivem 173 famílias segue
sem proteção policial.

responsável por 13,6 mortes
para cada 100 mil homens.
De acordo com o Instituto
Nacional do Câncer (INCA),
o câncer de próstata é o segundo que mais atinge homens
no Brasil, atrás apenas do
melanoma, com estimativa de
65.840 novos casos podendo
chegar a 6 milhões até 2025.
A realização anual de exames após os 40 anos de idade
é muito importante e está
relacionada à diminuição de,

aproximadamente, 21% na
mortalidade pela doença.
Os exames mais comuns
são: sangue do PSA e o de toque retal. Porém, o exame de
toque retal ainda gera muito
preconceito, o que faz com
que um terço dos pacientes se
recuse a fazê-lo.
Faça os exames. Quanto
mais cedo o câncer de próstata for descoberto, maiores
serão as chances de cura da
doença.

Comente este artigo. Envie um e-mail para dstma@smabc.org.br | Departamento de Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente

Sede
Rua João Basso, 231 – Centro – São Bernardo
CEP: 09721-100 – Tel: 4128-4200
www.smabc.org.br – imprensa@smabc.org.br
Regional Diadema
Av. Encarnação, 290 – Piraporinha
CEP: 09960-010 – Tel: 4061-1040
Regional Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
Rua Felipe Sabbag, 149 – Centro – Ribeirão Pires
CEP: 09400-130 – Tel: 4823-6898
Diretor Responsável: Moisés Selerges.
Repórter: Olga Defavari e Lucas Pascoto.
Arte e Diagramação: Rogério Bregaida Jr.

/SMABC

SINDMETALABC @SMABC

.3

quinta-feira, 4 de novembro de 2021

AB

fotos: divulgação

SINDICATO DEFENDE O
COMPROMISSO COM
A PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL E
CRITICA AUSÊNCIA
DO GOVERNO NA
COP26

governo brasileiro
deu mais uma demonstração de descaso com a preservação do
meio ambiente ao não comparecer à COP26 (26ª Conferência das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima),
realizada em Glasgow, na
Escócia. Em vídeo gravado,
apresentado em um evento
paralelo dedicado ao Brasil,
o presidente Bolsonaro afirmou que o país não é parte
do problema das mudanças
climáticas.
Na terça-feira, 2, o Brasil,
pressionado pelo EUA, aceitou assinar, junto a 96 países,
o compromisso global de redução de metano, um dos gases que mais contribuem para
o aumento da temperatura do
planeta. O objetivo é reduzir
30% das emissões globais até
2030, em comparação com as
emissões de 2020.
Cerca de 70% das emissões
de metano no Brasil estão no
setor agropecuário, segundo
o Seeg (Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções
de Gases de Efeito Estufa).
O Brasil, maior exportador
de carne bovina do mundo,
resistia ao acordo, pois o
compromisso requer revisão
de processos na pecuária.

“O cuidado com
o planeta é de
responsabilidade
de todos nós e os
trabalhadores não
podem ficar fora
dessa discussão”

Sindicato e o
Meio Ambiente
O secretário-geral do Sindicato, Moisés Selerges, defendeu
que é preciso olhar a questão
ambiental com mais preocupação. “O Sindicato tem que
focar no presente, sem esquecer
de pensar no futuro do planeta.
Nós reivindicamos aumento
de salário, melhores condições
de trabalho, mais empregos,
porém, se não cuidarmos do
meio ambiente, as próximas gerações vão nos responsabilizar.
Temos que cuidar para conter o
aquecimento global, lutar pela
preservação das florestas, da
água, que é vital para a nossa
existência”.
“Este governo não se preocupa com o tema e deixou isso
muito claro ao não comparecer
à COP26, o que ele quer é simplesmente derrubar florestas
para o agronegócio plantar
soja e milho. Os governos têm
que ter responsabilidade nessa questão
de emissão de
poluentes e
de energias
renováveis”,
completou.
Par a o
d i r i ge nte,
o Sindicato
precisa se apropriar do debate e
se comprometer juntamente com os trabalhadores.
“Muitas vezes pensamos que
não é um tema que nos diz
respeito, mas o planeta é de
responsabilidade de todos nós
e os trabalhadores não podem
ficar fora dessa discussão. Não
podemos ser omissos com relação ao futuro do nosso planeta”.

Mudanças climáticas
O governo Bolsonaro cortou em 93% os gastos para
estudos e projetos de mitigação e adaptação às mudanças
climáticas nos três primeiros
anos da sua gestão, comparado
com os três anos anteriores. Os
dados foram levantados pela
BBC News Brasil por meio do
Siop (Sistema Integrado de Orçamento do Governo Federal).
Mais perigoso do mundo
Na terça-feira, 2, o Observatório do Clima lançou um
relatório em que denuncia
Bolsonaro como "o negacionista climático mais perigoso
do mundo". No relatório, a
entidade denuncia o desmonte
da fiscalização, os ataques aos
direitos indígenas e a paralisação da política ambiental,
entre outros retrocessos.
Aquecimento Global
O objetivo principal da COP 26 é
manter o aquecimento global a 1,5° C
acima dos
níveis da era
pré-industrial. Com o
aquecimento,
a atmosfera e o
oceano fornecem
energia adicional para
eventos extremos. O nível de
umidade fica maior, por isso as
chuvas mais pesadas.

“Não podemos
ser omissos com
relação ao futuro
do nosso planeta”.
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SINDICATO APOIA CHAPA 20 POR
MAIS REPRESENTATIVIDADE NA OAB

roberto parizotti

Na última sexta-feira, 29, os Metalúrgicos
do ABC receberam as
advogadas Dora Cavalcanti e Lázara Carvalho, que concorrem
pela Chapa 20 a presidente e vice-presidente da OAB no estado
de São Paulo, além da
atual secretária-geral
da Ordem, em São
Bernardo, Ana Paula
Lupino, que concorre
pela mesma chapa à
conselheira estadual.
As eleições ocorrem no
dia 25 deste mês.

Prestigiaram a agenda o deputado estadual,
Teonilio Barba (PT),
a vereadora por São
Bernardo e ex-diretora
do Sindicato, Ana Nice
(PT), a secretária de
assuntos jurídicos da
CUT-SP, Vivia Alves
Martins, além dos profissionais da área jurídica no Sindicato.
Na ocasião, o presidente do Sindicato,
Wagner Santana, o Wagnão, e o secretário-geral,
Moisés Selerges, debateram com as represen-

tantes da chapa a importância das instituições na
defesa da democracia e
dos direitos fundamentais e sociais.
Dora e Lázara Carvalho, que lideram a chapa
#aOABTáON, com o
tema 'Todas as Vozes',
fortalecem bandeiras
defendidas pelo Sindicato como a ampliação
da representatividade
feminina e dos negros
e negras em todos os
espaços, especialmente
naqueles de decisão. Em
90 anos de existência,

a OAB de São Paulo
nunca foi presidida por
uma mulher.
“Discutir a eleição
da OAB significa pensar
quais pautas e agendas
devem ser fortalecidas
no projeto de transformação social, onde a
defesa da classe trabalhadora seja prioritária.
A chapa #aOABTáON
já é vitoriosa por abraçar
todas as vozes, destacou
Wagnão.
O deputado Barba
destacou que a defesa
do estado democrático
de direito passa pela
sociedade civil organizada e que a OAB, junto com o movimento
sindical, tem um papel
relevante na história, e
que São Paulo precisa
recuperá-lo.
A vereadora Ana
Nice lembrou que a
defesa dos direitos humanos e das minorias
(que hoje são maioria)
deve ser acolhida inte-

gralmente pela entidade
para além da defesa das
prerrogativas da classe.
Todas as Vozes
L á z ar a , mu l h e r
negra, foi bolsista do
PROUNI, é moradora
de ocupação e defensora
do direito dos trabalhadores. Ela se coloca
em prol de uma OAB
mais plural, diversa, que
represente toda a advocacia, que hoje concentra parte expressiva nas
periferias do estado e
do país.
Dora Cavalcanti, militante da advocacia criminal, é intransigente na
defesa da democracia,
da igualdade racial, das
mulheres nos espaços
de poder e dos jovens
profissionais. Juntas,
em uma kombi, viajam
pelo estado discutindo
propostas, construindo
laços e aprofundando
questões que levarão
consigo para a gestão.

fotos: divulgação

Tribuna Esportiva

•

O goleiro Weverton completará 200 jogos pelo
Palmeiras na próxima
partida. O atleta chegou
ao Verdão em 2018 e já
conquistou 4 títulos pelo
clube.

•

O Santos não mandou o
zagueiro Velázquez para
os treinos, mas ele deve
ser escalado para o clássico do fim de semana. O
Peixe encara o Palmeiras
pelo Brasileirão.

•

O meia Benitez perde
espaço no elenco do
São Paulo e busca recuperar a titularidade. O
argentino teve uma boa
atuação no Paulistão,
mas teve queda de rendimento.

•

Corinthians tem um rendimento melhorado jogando em casa após a
volta da torcida aos estádios. O Timão ganhou
os 3 jogos que disputou
desde a volta do público.

•

A equipe de Fórmula
1 da Williams não vai
participar dos testes para
a próxima temporada. A
inglesa disse não ter recursos para a construção
de um carro de testes.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA EMPRESA MILLING FERRAMENTAS PARA PUNCIONADEIRAS LTDA., POR MEIO TELEMÁTICO.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa MILLING FERRAMENTAS PARA PUNCIONADEIRAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número
04.735.511/0001-02, com endereço à R. Álvares Cabral, 979 - Conceição, Diadema - SP, 09981-030, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 04 (quatro) do mês de novembro de
2021 (quinta-feira), às 14:00. 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 metro
entre os participantes e uso de máscaras pelos mesmos. A ordem do dia será: a) apresentação de proposta para celebração de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) estabelecendo a jornada de trabalho em
dois turnos, com sábados alternados e com redução do intervalo intrajornada; b) autorização para a direção do sindicato celebrar “Acordo Coletivo de Trabalho Específico” e Aditivos; c) outros assuntos de
interesse dos trabalhadores na empresa. Diadema - SP, 29 de outubro de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”
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