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Seminário de 
Planejamento com 

a representação na 
Volks, em Cajamar, teve 

por objetivo organizar 
ações do mandato com 

foco em 2022 e fazer um 
balanço de 2021
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Disparada da Inflação
Em 2021 a inflação já chega 
a quase a soma dos dois anos 
anteriores. A gasolina já soma 
43% de alta nos últimos 12 
meses, botijão de gás a 45% 
em 17 meses.

PEC do calote
A Câmara aprovou a PEC 
dos Precatórios em segundo 
turno. A proposta atrasa o 
pagamento das dívidas da 
União, autorizando o calote 
nos credores.

Desinformação na saúde
A taxa de vacinação no Brasil 
entre crianças e adolescentes é 
a pior desde 1995. A desinfor-
mação e alinhamento do go-
verno com grupos anti-vacina 
colaboram para isso.

Pesquisa eleitoral
Pesquisa da Genial Quaest 
aponta Lula liderando a dis-
puta para a presidência com 
48% das intenções de voto. O 
atual presidente tem rejeição 
de 69% da população.
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Notas e recados

Impasse 
sobre 

PLR na 
Marcolar 
continua

Após mobilização dos 
trabalhadores e pressão do 
Sindicato, a direção da Mar-
colar, em Ribeirão Pires, vol-
tou para mesa de negociação 
para tratar do valor da PLR 
(Participação nos Lucros e 
Resultados). Porém, não foi 
possível chegar a um acordo 
durante a reunião realizada 
ontem. 

O coordenador da Regional 
Ribeirão Pires e Rio Grande da 

Serra, Marcos Paulo Lourenço, 
o Marquinhos, explicou que o 
impasse continua e orientou 
que os trabalhadores conti-
nuem mobilizados para que 
seja possível estabelecer um 
valor justo. 

“É importante destacar 
que conseguimos que a em-
presa voltasse à mesa de ne-
gociação, mas nessa conversa 
não foi possível fechar uma 
PLR que contemple aquilo 

que os companheiros espe-
ram. O debate está difícil, 
por isso a mobilização deve 
continuar. O Sindicato jamais 
fugirá à negociação”. 

Em assembleia realizada no 
último dia 4, os trabalhadores 
reprovaram por unanimidade 
a PLR apresentada pela dire-
ção da fábrica e aprovaram a 
entrega do aviso de greve para 
pressionar a empresa a melho-
rar a proposta.

Ainda no espírito da cam-
panha do Novembro Azul, 
a coluna de hoje traz novas 
informações sobre o câncer 
de próstata.

Em primeiro lugar cabe re-
afirmar que o câncer de prós-
tata é considerado um câncer 
da terceira idade, já que cerca 
de três quartos dos casos no 
mundo ocorrem a partir dos 
65 anos. Porém, não podemos 
negligenciar a realização dos 
exames diagnósticos como o 

toque retal e o PSA, já a partir 
dos 40 anos.

Alguns desses tumores po-
dem crescer de forma rápida, 
espalhando-se para outros 
órgãos e, em alguns casos po-
dem levar à morte. Entretanto, 
a maioria cresce de forma 
bastante lenta, podendo de-
morar uns 15 anos para atin-
gir 1 cm³, e, às vezes, devido 
a esse crescimento lento, não 
chegam a dar sinais ou causar 
manifestações que ameacem a 

vida do homem.
Trabalhadores mais expos-

tos são os que trabalham nos 
processos de fundição de me-
tais não ferrosos; na indústria 
de eletrônicos; na fabricação 
de vidros; na produção e 
aplicação de agrotóxicos, e 
aplicação do inseticida “ma-
lation” (produto utilizado no 
controle de moscas e mosqui-
to da dengue e no tratamento 
de superfícies). Também estão 
expostos os que   trabalham 

na produção de cádmio e na 
produção de baterias; pilhas; 
peças automotivas; semi-
condutores e eletrodos, entre 
outras atividades. 

Como comentamos se-
mana passada, esses casos 
poderiam ser evitados com 
a eliminação dos principais 
agentes cancerígenos utiliza-
dos nos processos de trabalho.

Na próxima edição comen-
taremos como é feito o trata-
mento do câncer de próstata.

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

CÂNCER DE 
PROSTATA E 
EXPOSIÇÃO 

PROFISSIONAL 

O Drive Thru Solidário, que seria realizado sábado na Regional Diadema, foi cancelado. A campanha de arrecadação de 
produtos de higiene e limpeza para mulheres em situação de vulnerabilidade será permanente, com doações nas regionais 
e da Sede.

Drive Thru cancelado
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A atividade teve por objetivo 
organizar ações do mandato 
com foco em 2022 e fazer um 
balanço de 2021

REPRESENTAÇÃO 
NA VOLKS REALIZA 
SEMINÁRIO DE 
PLANEJAMENTO EM 
CAJAMAR

“Planejar significa cuidar, 
projetar os caminhos que 

protejam a peãozada, esse 
é o papel do Sindicato”

“Esse sindicato se pauta, 
não só pela luta interna, 
mas também por pensar 
o Brasil de forma geral”
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Durante todo o dia de on-
tem, representantes do 
CSE e da Comissão de 

Fábrica na Volks estiveram no 
Instituto Cajamar participando 
de um seminário de organização 
e articulação. A atividade teve por 
objetivo planejar ações do manda-
to com foco em 2022 e fazer um 
balanço de 2021. A representação 
assumiu em julho do ano passado, 
mas por conta da pandemia de 
Covid-19 o encontro ainda não 
havia sido realizado. 

O planejamento contou com a 
presença do presidente dos Meta-
lúrgicos do ABC, Wagner Santa-

na, o Wagnão, do diretor 
administrativo do Sin-

dicato, Wellington 
Messias Damas-

ceno, e da dire-
tora executi-

va, Michelle 
Marques. 

A agenda 
teve início 

na terça-fei-
ra, 9, com atividades 
desenvolvidas pelo de-
partamento de Forma-
ção do Sindicato junto 
aos representantes. As 
análises de conjun-
tura ficaram a cargo 
do deputado estadual 
Teonilio Barba, do ex-
-prefeito de São Bernar-
do e ex-presidente do 
Sindicato Luiz Marinho 

e do vereador de Santo 

André, Vagner Lima, todos dos PT 
e oriundos na montadora. 

Foram discutidos problemas 
internos apresentados pelos tra-
balhadores, a crise dos semicon-
dutores, que tem paralisado a 
produção na montadora, transição 
tecnológica, energética e de pro-
duto, além de questões políticas e 
a importância do fortalecimento 
da relação com os companheiros 
na fábrica. 

“Essa fábrica é extremante 
importante não só para categoria, 
mas para toda região. Dois terços 
dos integrantes da representação 
são novos, por isso era tão necessá-
rio esse nosso encontro, que só foi 
possível agora. Planejar significa 
cuidar, projetar os caminhos que 
protejam a peãozada, esse é o papel 
do Sindicato”, destacou Wagnão. 

O presidente do Sindicato 
também abordou em sua fala de 
encerramento a situação política 
pela qual o Brasil atravessa, que 
tem sido muito prejudicial para a 
economia e, consequentemente, 
para os trabalhadores. 

“Esse sindicato se pauta, não 
só pela luta interna, mas também 
por pensar o Brasil de forma ge-
ral. É preciso discutir quais são 
nossos projetos para a sociedade. 
É urgente retomar o rumo do cres-
cimento econômico e industrial, 
da discussão das pautas cidadãs, 
de diversidade, contra as pautas 
retrogradas e conservadoras trans-
vestidas desse projeto ditador que 
estamos vivendo”. 
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• A seleção brasileira pode 
garantir a vaga para a 
Copa do Mundo de 2022. 
Basta uma vitória sobre a 
Colômbia para garantir 
a participação do Brasil 
na Copa.

• Meio campo da seleção 
vive disputa por vaga na 
copa de 2022. Lucas Pa-
quetá e Philippe Coutinho 
protagonizam essa briga 
para ir ao mundial do 
ano que vem.

• Lewis Hamilton, hepta 
campeão da Fórmula 1, 
admitiu que a equipe da 
Mercedes ficará em difi-
culdades se a equipe da 
Red Bull mantiver o ritmo 
atual.

• O atual líder da Fórmula 
1, Max Verstappen, pre-
vê uma corrida difícil no 
grande prêmio de São 
Paulo. O holandês ainda 
aposta em uma boa dis-
puta com Hamilton.
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Tribuna Esportiva

ELIMINATÓRIAS 
DA COPA 
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Brasil x Colômbia
Neo Química Arena
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divulgação/ consórcio abc

SINDICATO DEBATE DESAFIOS DA INDÚSTRIA COM 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Na última segunda-feira, 
8, os Metalúrgicos do ABC 
participaram de uma dis-
cussão com representantes 
de montadoras e prefeitos 
sobre os desafios da indús-
tria na região. O debate foi 
sugerido pelo presidente da 
Agência de Desenvolvimen-
to Econômico do Grande 
ABC e diretor executivo do 
Sindicato, Aroaldo Oliveira 
da Silva, com o objetivo de 
aproximar as empresas do 
poder público.

 “Nossa proposta é apro-

ximar mais as ações das 
montadoras das ações rea-
lizadas pelas prefeituras. Os 
representantes das empresas 
apresentaram uma análise da 
atual conjuntura, os desafios 
e as perspectivas que eles es-
tão avaliando para o futuro”.

A principal pauta das 
montadoras é a liberação, 
pelo governo do estado, de 
um saldo de R$ 6 bilhões 
em créditos de ICMS (Im-
posto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) das 
montadoras do estado para 

investir em ferramentarias, 
por meio do programa Pró-
-Ferramentaria.

 “Abordamos os projetos 
que estão em andamento, 
principalmente os que en-
volvem o governo do estado 
e a questão dos créditos do 
ICMS. Debatemos o Pró-Fer-
ramentaria, o Pró-Veículo e o 
Pró-Ativo, que usam os cré-
ditos do ICMS. Além disso, 
destacamos o compromisso 
dos prefeitos da região para 
pressionar o governo do es-
tado a ter de volta esses cré-

ditos para poder investir nas 
plantas da região e na cadeia 
produtiva”, explicou Aroaldo. 

“Não podemos perder a 
importância e o simbolismo 
da indústria automotiva para 
a região, assim como toda a 
sua cadeia produtiva”, com-
pletou o dirigente.

Participaram do encon-
tro representantes da Volks, 
Toyota, Scania, Mercedes e 
GM, além do vice-presiden-
te da Anfavea (Associação 
Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores). 

redetvt

radiobrasilatual

informação 
de qualidade
o espaço do trabalhador

4.


