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Sindicato e UFABC firmam termo de cooperação com 
objetivo de alavancar o desenvolvimento regional 
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Ministério do Trabalho
A oposição votou a favor da 
recriação do Ministério do 
Trabalho, mas criticou a falta 
de projetos. A pasta, que foi 
extinta em 2019, será recriada 
pelo governo.

Projeções piores
O Ministério da Economia 
piorou as projeções para 
a inflação e para o PIB em 
2021 e 2022. Para 2022, a 
projeção do IPCA passou de 
3,75% para 4,7%. 

Manipulação no Enem
O presidente do Inep negou 
que ele e o ministro da Edu-
cação tiveram acesso prévio 
ao Enem 2021. Bolsonaro 
afirmou que a prova começa a 
ter "a cara do governo". 

Greve na igreja Mundial 
Ao invés de pagar os salários 
e vale-alimentação atrasados 
e, com isso, acabar com a 
greve, o pastor Valdemiro 
Santiago está contratando 
terceirizados.
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Notas e recados

Em visita à sede da 
CUT Nacional, na úl-
tima terça-feira, 16, o 
presidente da Bolívia, 
Luis Arce, afirmou que 
é possível derrotar a di-
reita golpista, promover 
o bem-estar social, di-
minuir a desigualdade 
econômica, taxar gran-
des fortunas, distribuir 
renda, e ainda unir os 
povos latinos america-
nos e caribenhos.

Arce foi recebido 
pelo presidente da Cen-
tral, Sergio Nobre, numa 

cerimônia que contou 
com a presença do ex-
-ministro do Trabalho 
e Previdência, Luiz Ma-
rinho, do ex-prefeito de 
São Paulo e ex-ministro 
da educação, Fernando 
Haddad, do vereador 
Eduardo Suplicy (PT-
-SP), entre outras auto-
ridades.

Sergio Nobre lem-
brou que a experiência 
boliviana contra o golpe 
de 2019, que exilou Evo 
Morales, é um aprendi-
zado para o Brasil, que 

viu a Operação Lava Jato 
impedir o ex-presidente 
Lula de ser candidato à 
presidência da Repúbli-
ca, nas eleições de 2018.  

“As mesmas pessoas 
do sistema financeiro 
internacional que deram 
golpe aqui no Brasil, 
interessadas no petróleo 
do pré-sal, são as que de-
ram o golpe na Bolívia, 
interessadas nas reservas 
de lítio”, disse.

Luis Arce relatou 
como os socialistas 
conseguiram derrotar a 

direita, apesar das per-
seguições, do apoio da 
mídia conservadora ao 
seu adversário, em nome 
de uma suposta consti-
tucionalidade do golpe 
em curso, e da elite do 
país que reascendeu um 
discurso racista con-
tra os povos indígenas, 
obrigando-os, muitas 
vezes, especialmente as 
mulheres, a evitar usar 
o traje tradicional de 
sua etnia.

Segundo ele, foi in-
centivando o povo a 

votar e esclarecendo 
que se não ganhassem 
no primeiro turno, a 
direita se uniria em tor-
no de um candidato, 
colocando em risco a 
retomada da econo-
mia, e os investimentos 
em saúde e educação, 
além de fazer a opinião 
pública entender que a 
direita conspirou até o 
último dia, que a situ-
ação se reverteu a favor 
dos socialistas.

Com informações 
da CUT.

O tratamento de câncer 
costuma ser longo e com-
plexo, solicitando apoio do 
RH das empresas quando do 
retorno ao trabalho. De modo 
geral, as empresas não estão 
preparadas ou não se inte-
ressam por fornecer suporte 
aos trabalhadores portadores 
de doenças graves. Porém, é 
fundamental que ofertem o 
amparo necessário aos seus 
empregados, por meio de pro-
gramas próprios para esse fim, 

pois são muitos os gastos com 
medicamentos e tratamentos 
não cobertos pelos planos de 
saúde ofertados.

Um aspecto fundamental 
reside na readequação das 
condições de trabalho e na 
proposição de alternativas de 
deslocamento e acompanha-
mento psicológico.

A realização do exame de 
toque retal, do PSA (Antígeno 
Prostático Específico) e da 
biópsia, serve para estabelecer 

a estratégia do tratamento, por 
isso são fundamentais. 

O tratamento pode variar 
caso a caso e depende do es-
tágio em que se encontra a 
doença. Assim, pode ir desde 
a radioterapia até a cirurgia 
robótica da próstata, método 
minimamente invasivo, reali-
zado por meio do controle de 
braços robóticos que garantem 
mais destreza e precisão ao pro-
fissional que opera, diminuindo 
riscos e proporcionando resul-

tados excelentes. 
Com esse procedimento, o 

risco de impotência sexual e 
incontinência urinária é signi-
ficativamente reduzido pois os 
vasos sanguíneos, as estruturas 
e nervos essenciais para ereção 
são preservados. Na cirurgia 
robótica da próstata esse risco 
cai para 10 a 20% dos casos.

No Brasil um homem morre 
a cada 38 minutos devido a 
doença. Não faça parte dessa 
estatística. Faça prevenção.
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Na CUT, presidente da Bolívia afirma 
que é possível derrotar os golpistas 



Diante da ausência de 
política industrial e 
da falta de incentivos 

para o setor, o Sindicato e a 
UFABC (Universidade Fede-
ral do ABC) firmaram termo 
de cooperação inédito com o 
objetivo de traçar estratégias 
para alavancar a indústria na 
região. O documento foi assi-
nado terça-feira, 16, na sede da 
Universidade, em Santo André. 

O diretor executivo do Sin-
dicato, presidente do Indus-
triall-Brasil e da Agência de 
Desenvolvimento Econômico 
do Grande ABC, Aroaldo Oli-
veira da Silva, destacou que 
os Metalúrgicos do ABC vêm 
intervindo junto às empresas 
para encontrar alternativas que 
garantam a produção e os pos-
tos de trabalho. Porém lembrou 
que, após a aproximação com a 
universidade, perceberam que 
esse suporte mais estruturado 
poderia vir da Federal do ABC. 

“Começamos a organizar 
forças tarefas, grupos de traba-
lho para discutir o mapeamento 
das empresas, os processos 
produtivos, os produtos, o 
grau de inovação, pesquisa e 
desenvolvimento, até a gestão 
financeira, mas notamos que 
era insuficiente. Nas conversas 

com representantes da UFABC, 
notamos que ela consegue dar o 
suporte técnico que as empresas 
precisam, pois conta com uma 
agência de inovação, por isso 

decidimos firmar esse acordo”. 
Segundo o dirigente, o ter-

mo de cooperação foi assinado 
para, entre outras ações, pro-
mover a formação dos dirigen-
tes sindicais, traçar um diagnós-
tico das indústrias da região na 
base metalúrgica, identificado 
os problemas relacionados à 
gestão, processos produtivos 
e produtos, para então propor 
alternativas de recuperação.

Reconversão Industrial 
Uma das estratégias que 

está em pauta é a reconversão 
industrial, conforme lembrou 
Aroaldo. “Um debate muito 
presente na região já há alguns 
anos é a tentativa de reconver-
ter industrialmente para outras 
áreas, expandir além do setor 
automotivo”. 

Ele citou como exemplo o 
setor da saúde, opção que ga-
nhou mais força com a pande-
mia. “Esse debate do complexo 
industrial da saúde está muito 
presente e muitas empresas da 
nossa categoria têm capacida-
de para essa reconversão. Mas 

temos também a possibilidade 
de voltar ao tema do complexo 
industrial da defesa, que ainda 
tem muitas lacunas do Brasil. 
Temos capacidade, inclusive, 
de retomar o debate sobre a 
indústria do petróleo e gás, 
além de outras alternativas que 
queremos discutir. É por isso 
que esse termo de cooperação 
tem como chave a palavra ‘re-
conversão Industrial’”.

Pensar a região do futuro
Aroaldo ressaltou que, ago-

ra, com o suporte da Universi-
dade Federal, é possível pensar 
a região para o futuro tendo 
como base a sua capacidade 
produtiva, de mão de obra e 
técnica em pesquisa desenvol-
vimento. 

“Quais são as capacitações 
e as capacidades que a região 
possui para manter o parque in-
dustrial que tem? Para atender 
os diversos setores? Podemos 
dar um salto para o futuro, 
criar outras possibilidades, de-
senvolver outros setores indus-
triais. Nossa ideia é começar o 
trabalho na nossa base com os 
Metalúrgicos do ABC, mas já 
conversando com outros sindi-
catos para dialogar com outros 
setores da indústria”, concluiu.
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Reconversão é a 
palavra chave para 

garantir o futuro dos 
empregos na região 

METALÚRGICOS 
DO ABC FIRMAM 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 
INÉDITO COM 
UFABC PARA 
RECUPERAR 

INDÚSTRIA 

“A UFABC consegue dar 
o suporte técnico que 

as empresas precisam, 
pois conta com uma 
agência de inovação”

“Podemos dar um salto 
para o futuro, criar 

outras possibilidades, 
desenvolver outros 

setores industriais”

“Nossa ideia é 
começar o trabalho 

na nossa base com os 
Metalúrgicos do ABC, 

mas já conversando 
com outros sindicatos” 

adonis guerra
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• O Santos pode perder 
mandos de jogos após 
a torcida arremessar 
uma baqueta em cam-
po. O incidente ocorreu 
durante a v i tór ia do 
Peixe contra o América 
Mineiro.

• O atacante Calleri do 
São Paulo pode ser de-
nunciado por uma en-
trada violenta. O lance 
foi  no jogo contra o 
Flamengo e resultou em 
cartão vermelho.

• O internacional estuda 
fazer uma proposta para 
o volante do Palmeiras, 
Felipe Melo. O atleta 
está em fim de contrato 
com o Verdão, e já pode 
assinar com o Inter.

• Warriors tem boa atua-
ção e dão show contra 
os Nets por 117 a 99. 
Mesmo com o Stephen 
Curry no banco no ter-
ceiro período, o War-
riors conseguiu a vitória.

• A equipe da Mercedes 
de Fórmula 1 solicitou a 
revisão de uma das ten-
tativas de ultrapassagem 
do Hamilton contra o 
Verstappen. Os comissá-
rios vão analisar o lance.
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SINDICATO 
FIRMA 

ACORDO 
DE LAYOFF 
NA DELGA 

PARA 
EVITAR 

DEMISSÕES 

Durante a assem-
bleia realizada na 
tarde da última ter-
ça-feira, 16, os com-
panheiros na Delga 
aprovaram por una-
nimidade o acordo de 
layoff firmado entre o 
Sindicato e a direção 
da fábrica para preser-
vação dos empregos. 
No total, 100 traba-
lhadores terão seus 
contratos suspensos, 
por um período que 
pode ser de dois a cin-
co meses, conforme 
necessidade. 

De acordo com 
o vice-presidente do 
Sindicato e trabalha-

dor na Delga, Clau-
dionor Vieira, o acor-
do se deu pela falta 
de semicondutores, 
que afeta boa parte da 
indústria brasileira e 
tem impacto direto na 
produção da empresa.

“A falta dos semi-
condutores e a dimi-
nuição da produção de 
veículos afetam toda 
a cadeia do setor au-
tomotivo, não só as 
montadoras. Isso refle-
te nos empregos, mas 
graças à organização 
dos companheiros, o 
Sindicato tem con-
seguido estabelecer 
alternativas como essa 

para evitar demissões 
neste momento deli-
cado da indústria”. 

Organização no 
local de trabalho

Claudionor des-
tacou a importância 
de garantir uma só-
lida organização no 
local de trabalho. “Só 
é possível construir 
acordos como esse, 
que garantam o em-
prego, principalmente 
em períodos de crises, 
quando há organiza-
ção no local de tra-
balho, pois sem ela 
é possível perder até 
as conquistas que já 

foram alcançadas”.
O dirigente refor-

çou ainda que, quan-
do há crises, se não 
houver mobilização 
da categoria e diálogo 
com o sindicato, a pri-
meira coisa que ocor-
re é a demissão. “Neste 
momento em que os 
trabalhadores já estão 
sofrendo com a alta 
inflação e desempre-
go, o Sindicato precisa 
buscar alternativas 
para evitar demissões. 
A maneira encontra-
da para garantir os 
postos de trabalho e 
a renda foi o layoff”, 
concluiu.
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