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Diretoria entrega 
Tribuna aos 
trabalhadores 
e alerta sobre 
a necessidade 
de mobilização 
para defender 
os direitos 
constantemente 
atacados pelo 
governo. 
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Inflação em alta
A inflação medida pelo IPCA 
acelerou para 1,06% em 
abril. É a maior variação 
para o mês desde 1996. 
Maiores altas estão nos 
alimentos, gás, remédios e 
combustíveis. 

Sucateamento do SUS
Os governos Temer e Bolso-
naro reduziram em R$ 36,9 
bilhões as verbas do SUS, de 
2018 a 2021. 

Mortalidade infantil 
O Brasil retrocedeu no con-
trole da mortalidade infantil. 
Segundo a Fiocruz, 2 a 
cada 3 mortes poderiam ser 
prevenidas com medidas 
simples. 

Alerta de veneno
A CCJ da Alesp aprovou 
por unanimidade projeto 
que obriga produtores e 
fabricantes de alimentos a 
declararem o uso de agro-
tóxicos aos consumidores. 
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Notas e recados Sindicato participa de curso sobre 
formação profissional da OIT 

Para compartilhar ex-
periências de negociações 
coletivas sobre formação pro-
fissional de diversos países, o 
Centro Internacional de For-
mação da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho) 
organizou um curso online 
sobre o tema de 21 de feve-
reiro a 18 de abril. 

O coordenador geral da 
representação na Volks, José 
Roberto Nogueira da Silva, 
o Bigodinho, destacou que 
os participantes de cada país 
traçaram um plano de ação 
sobre o que é preciso para 
que os jovens tenham o pri-
meiro emprego, que deverá 
ser apresentado em um pró-
ximo encontro, em data a ser 
marcada. 

“O plano de ação para 
o Brasil é a busca por um 
diálogo permanente para 
construir políticas de qualifi-
cação profissional de maneira 
tripartite, com a participação 
de trabalhadores, empresá-
rios e governos para pensar o 
futuro dos empregos e as gra-
des de ensino para as novas 

Imprudente é aquele que 
faz errado, sabendo disso. E 
o faz certo da impunidade, 
que é seu apoio moral.

Você está com pressa, 
acelera um pouco mais e 
toma uma multa. Algum 
prejuízo você vai ter, buro-
crático ou monetário.

Recentemente uma dupla 
sertaneja ia em seu ônibus a 
130 km/h na manhã de um 
sábado. Ao que se sabe, um 
pneu estourou e o veículo 

tombou, matando seis dos 
19 passageiros.

Ônibus próprio, 10h da 
manhã, uma viagem de 3 a 5 
horas na rodovia da morte, 
com o evento começando 
em oito horas.  Faz sentido 
tanta pressa? “Não passei 
de 80”, disse o motorista à 
polícia (reportagem R7), 
que estava de cinto e passa 
bem. Um motorista que fil-
mou com o celular o excesso 
de velocidade (reportagem 

G1), usando uma mão, con-
fessou ter “costume de fazer 
aquilo”.

Neste caso, por sorte, ou-
tros não foram envolvidos. 
Dos dois imprudentes, um 
agora vai ser responsabili-
zado. O tamanho do veículo 
que comanda dita o tama-
nho do acidente que causa. 

O estresse no seu traba-
lho pode afetar você e seu 
grupo, mas a imprudência 
pode trazer prejuízos a mui-

tos mais. Deixar o estresse 
imputado por patrões e 
governo de extrema-direi-
ta nos dominar só mina 
nossa capacidade de reagir, 
pensar e discutir com os 
outros, diminuindo nossas 
chances de mostrar o nosso 
lado, pensamento e ideais. 
Precisamos ser prudentes, 
sensatos e capazes no traba-
lho, na vida e na sociedade, 
especialmente nestes tem-
pos sombrios.
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IMPRUDÊNCIA E IMPUNIDADE o que tem a ver com saúde mental?

Para Danilo César Belarmino, irmão do trabalhador na Volks, Rodrigo Luiz Belarmino. Hospital Es-
tadual Mário Covas. Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321, Santo André. De segunda a sábado, das 7h30 às 
15h. Tel: 2829-5162. Estacionamento gratuito.

profissões que estão surgindo 
com a Indústria 4.0”, afirmou. 

“Mais de 40% dos jovens 
não têm oportunidades de 
primeiro emprego no Brasil, 
temos que pensar uma tran-
sição justa para as mudanças 
que estão ocorrendo e para 
os empregos que vão surgir. 
Hoje não temos políticas de 

primeiro emprego para pre-
parar e qualificar os profissio-
nais, mas também não temos 
políticas de desenvolvimento 
da indústria nacional. Está 
tudo interligado, já que qual 
espaço esses trabalhadores 
vão ocupar se não houver 
indústria forte?”, questionou. 

A troca de experiências 

com outros países é um des-
dobramento do debate “For-
mando um Futuro”, realizado 
em novembro do ano passa-
do, em Madrid, na Espanha, 
pela OIT e pelo Cinterfor 
(Centro Interamericano para 
o Desenvolvimento do Co-
nhecimento em Formação 
Profissional).
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DIREÇÃO ENTREGA TRIBUNA NA DELGA 
E DIALOGA COM TRABALHADORES

Na madrugada de on-
tem, a direção executiva 
do Sindicato esteve na 

porta da Delga, em Diadema, 
entregando a Tribuna em mãos 
para os trabalhadores e dialogan-
do sobre a MP 1113 e a situação 
do Brasil. 

Os dirigentes alertaram so-
bre os prejuízos da Medida 
Provisória que passa um “pente 
fino” no direito de trabalhadores 
acidentados ou com doença ocu-
pacional e visa dificultar o acesso 
ao auxílio-acidente. O assunto foi 
detalhado na edição de ontem. 

O secretário-geral do Sin-
dicato, Claudionor Vieira do 
Nascimento, criticou a falta de 
políticas voltadas para a indústria 
e endossou que é urgente traba-
lhar pela mudança. 

“Nunca se fez tão necessá-
ria a unidade do conjunto da 
classe trabalhadora como neste 
momento delicado e difícil de 

retirada de direitos. Os trabalha-
dores estão perdendo direitos, 
perdendo empregos por falta de 
política institucional. Na verda-
de, o que falta no Brasil é gover-
no. É urgente mudar os rumos 
deste país”.

 
Preocupação com a indústria

Sobre a questão da indústria, 
Claudionor lembrou das para-
das nas montadoras por falta 
de componentes para finalizar a 
produção dos veículos e atender 
a demanda do mercado, o que 
tem impacto direto nas autope-
ças, como é o caso da Delga. 

“O Brasil que tem tanta ca-
pacidade intelectual e tecnoló-
gica para produzir até aviões não 
produz semicondutores. Aqui 
falta chip, falta pneu. Isso afeta 
as empresas, inclusive a Delga 
que fornece para as montadoras. 
Essa situação não é só por conta 
da guerra entre Rússia e Ucrânia, 
antes já faltava semicondutores. 
Isso é consequência da falta de 
política industrial”. 

Debate sobre a 
importância do Sindicato 

O CSE na fábrica, Diego 
Goulart Santos Ribeiro, ressal-

tou que a visita da direção ajuda 
a gerar o debate. “A visita do 
Sindicato é importante para os 
trabalhadores se sentirem mais 
próximos da direção e da re-
presentação no chão de fábrica. 
Também ajuda a gerar um debate 
sobre a importância do Sindicato 
na vida dos trabalhadores”. 

“É essencial ter uma fábrica 
organizada e politizada, que 
reconheça a qual classe social 
pertente. Existe uma disputa de 
argumentos na política, de um 
lado os que querem destruir 
os direitos dos trabalhadores e 
do outro, o Sindicato na defesa 
dos direitos dos trabalhadores. 
Esse debate deve promover uma 
reflexão sobre o que é se sentir 
representado e organizado no 
dia a dia”, concluiu. 

Na pauta principal, o alerta sobre os prejuízos da MP 1113, 
que visa acabar com o auxílio-acidente, e a necessidade de 

mobilização para mudar os rumos do país

“Existe uma disputa, 
de um lado os que 
querem destruir 

direitos e do outro, o 
Sindicato na defesa 

dos direitos dos 
trabalhadores”

“Nunca se fez tão 
necessária a unidade 
do conjunto da classe 

trabalhadora”



Tire suas dúvidas sobre a 
atualização cadastral

Atualize Aqui!
Atualiza,Compa!

• Quem pode fazer a 
atualização?

Sócios e sócias do 
Sindicato dos Metalúr-
gicos do ABC.

• Qual a duração 
da campanha? 

A campanha terá 
duração de 12 a 31 de 
maio. E a entrega dos 
brindes será até 30 de 
junho.

•Já fiz o recadas-
tramento e retirei 
meu brinde, posso 
fazer de novo? 
Você pode atualizar 
seu cadastro, mas não 
receberá novo brin-
de, pois será libera-
do apenas um brinde 
por CPF. 

• Tenho dependente, 
mas ele não aparece 
na atualização. 
O que devo fazer?

É preciso indicar 
os dependentes e adi-
cionar um documen-
to que comprove a 
dependência.

• Por que devo 
adicionar 
documento do 
meu dependente?

Porque o docu-
mento comprova o 
grau de parentesco 
e atende a ques-
tões legais.

• Qual documento 
devo anexar?

Em caso de filho, a 
certidão de nascimen-
to. Em caso de esposa 
ou marido, certidão de 
casamento ou união es-
tável. Em caso de filho 
maior de 18 anos, ane-
xar a declaração de Im-
posto de Renda.

• Qual formato 
de arquivo devo 
escolher ao anexar 
um documento?

Escolha o formato 
PDF ou imagem.

•Não retirei meu 
brinde e não sei se 
meu cadastro foi 
atualizado. O que 
fazer para saber se 
está? 

Você pode consul-
tar por meio do e-mail 
que você recebeu. Ou 
entrar no site do Sin-
dicato (smabc.org.br) 
e clicar no banner da 
campanha. Ou ainda 
no aplicativo dos Meta-
lúrgicos do ABC, digite 
sua matrícula ou CPF 
e acompanhe o status. 
Ou também entre em 
contato com o DAC 
(Departamento de Ar-
recadação e Cadastros) 
pelo tel. 4128-4242. 

• Fiz a atualização, 
mas esqueci de 

incluir os meus 
dependentes. E 
agora? O que faço?

Entre em contato 
com o DAC (Depar-
tamento de Arrecada-
ção e Cadastros) pelo 
tel. 4128-4242 para dar 
baixa na atualização re-
alizada e efetuar a libe-
ração a um novo acesso 
pelo aplicativo ou site.

• Como saber a 
situação do meu 
recadastramento?

Entre no site do 
Sindicato (smabc.org.
br) e clique no banner 
da campanha ou en-
tre no aplicativo dos 
Metalúrgicos do ABC, 
digite sua matrícula 
ou CPF e acompanhe 
o seu status.

• Quando posso 
retirar o brinde?

Você receberá um 
e-mail indicando a data 
de retirada do brinde.

• Não sou sócio, 
posso participar da 
campanha e receber 
o brinde?

Quem ficar sócio 
(a) no período da cam-
panha, até 31 de maio, 
também terá direito ao 
brinde.

• Não estou conse-
guindo acessar a 
página nem com meu 
número de CPF nem 

matrícula 
de só-

cio. 

Como proceder?
Os sócios (as) que 

não estiverem conse-
guindo acessar a pla-
taforma com nenhum 
dos dados devem en-
trar em contato com 
o DAC (Departamen-
to de Arrecadação e 
Cadastros) pelo tel. 
4128-4242 para possí-
veis correções.

• Posso retirar os 
dois brindes?

Será distribuído ape-
nas um brinde por CPF.

• Tem brinde para 
dependente?

Não. O brinde é 
apenas para sócios (as).

•Como retirar o 
meu brinde? 

Após confirmação 
via e-mail ou liberação 
no sistema, que pode 
ser consultado no site e 
no aplicativo, como ex-
plicado anteriormen-
te, você pode retirar o 
brinde na Sede, em São 
Bernardo, em uma das 
Regionais do Sindica-
to, em Diadema e Ri-
beirão Pires, das 9h às 
18h. Além de retirar o 
brinde na sede ou uma 
das Regionais, o sócio 
(a) também pode reti-
rar com o CSE.

•Já fiz a 
atualização e 
ainda não retirei 
meu brinde, preciso 
fazer um novo 
cadastro? 

Não precisa, bas-
ta comparecer a um 
dos pontos de retirada 
mencionados anterior-
mente e retirar o seu 
brinde. 
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