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Diretores da executiva do Sindicato entregaram a Tribuna e conversaram 
sobre as lutas futuras. Trabalhadores também aprovaram a PLR.
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Dívidas do Fies 1
O Senado aprovou a Me-
dida Provisória que prevê 
desconto de até 99% na 
renegociação de dívidas 
com o Fies e amplia o rol de 
beneficiários.

Dívidas do Fies 2
Estudantes inscritos no Ca-
dÚnico ou beneficiados pelo 
auxílio emergencial poderão 
receber o perdão máximo do 
valor devido.

Despacho de bagagens
A Câmara dos Deputados 
aprovou a Medida Provisó-
ria que proíbe a cobrança 
para despachar bagagens 
em voos nacionais e inter-
nacionais.

Assembleia dos metroviários 
Os metroviários de São 
Paulo cancelaram a greve 
e aceitaram proposta da 
empresa apresentada ao 
sindicato em reunião de 
conciliação pedida pelo TRT. 
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Vitória da oposição: Proposta de cobrança em universidade 
pública terá que passar por debate com a sociedade

Após forte pressão de 
estudantes e parlamentares 
da oposição, a CCJ (Comis-
são de Constituição, Justiça 
e Cidadania) da Câmara 
aprovou na terça-feira, 24, 
requerimento da deputada 
federal Maria do Rosário 
(PT-RS) para a realização 
de audiência pública sobre a 
PEC 206/2019 (Proposta de 
Emenda à Constituição) que 
institui a cobrança de men-
salidades em universidades 
públicas. 

A proposta é de autoria 
do deputado general Peter-
nelli (União-SP), aliado de 
Bolsonaro. A votação da 
PEC estava na pauta, mas 
acabou sendo retirada. 

A cobrança de mensalida-
des de “quem puder pagar” 
foi criticada por estudantes, 
intelectuais, personalida-
des e artistas, já que pode 
abrir caminho para o fim 
da gratuidade para todos e 
a exclusão dos mais pobres 
da educação e da pesquisa. 

A SBPC (Sociedade Bra-
sileira para o Progresso da 
Ciência) enviou carta assi-
nada pelo seu presidente e 

Os acidentes de trabalho 
são uma das formas de vio-
lência a que o trabalhador é 
exposto. Ela começa no local 
e se estende pela assistência 
médica e previdenciária. Os 
ambientes de trabalho ainda 
são tratados como espaços 
particulares dos patrões, ne-
gando-lhes seu caráter social. 

O SUS ainda não incorpo-
rou a saúde do trabalhador 
como uma de suas obriga-
ções, pois embora tenham 
surgido os Cerest (Centro de 
Referência em Saúde do Tra-
balhador), desapareceram os 

Núcleos de Reabilitação Pro-
fissional, muito mais impor-
tantes. A Previdência Social 
se importa muito mais em 
aceitar ou negar o benefício 
ao segurado acidentado do 
que em penalizar as empresas 
responsáveis pelos acidentes.

A primeira lei de acidentes 
de trabalho do mundo foi 
feita na Alemanha em 1884. 
No Brasil, a primeira é de 
1919 e se baseava no conceito 
de risco ocupacional, sendo, 
portanto, natural à atividade 
profissional. Também equi-
valia ao AT apenas a moléstia 

profissional típica. Em 1934, 
a segunda lei brasileira in-
cluiu as doenças profissionais 
inerentes à atividade (DORT, 
por exemplo). A terceira lei, 
de 1944, retirava a exclusivi-
dade da causa laboral e, além 
da reabilitação profissional, 
foram tornadas obrigatórias 
a segurança e a higiene in-
dustrial, surgindo também 
o seguro privado contra aci-
dentes do trabalho.

Em 1976, surgiu o aciden-
te de trajeto e os trabalha-
dores avulsos foram incluí-
dos. O custo do tratamento 

médico passou a cargo da 
Previdência, com o acrésci-
mo às empresas de uma taxa 
baseada no grau de risco (0,4 
a 2,5%) e mais 1,25% para o 
Fundo de Apoio ao Desen-
volvimento Social.

Somente em 1984 hou-
ve uma Consolidação das 
Leis da Previdência Social 
(CLPS), referente à previ-
dência social urbana e à 
legislação complementar, 
que incluía as questões do 
acidente de trabalho. Na pró-
xima coluna, a Constituição 
de 1988. 
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ACIDENTES DE TRABALHO NO BRASIL 

ex-ministro da Educação, 
Renato Janine Ribeiro, para 
o autor do projeto em que 
cobra o compromisso assi-
nado em 2018, que incluía 
a manutenção da educação 
pública, gratuita e de qua-
lidade nas universidades 
públicas. 

“Aguardamos de V. Excia. 
que, no cumprimento de 
sua palavra, a retire e man-
tenha a prometida defesa da 
educação pública, gratuita 
e de qualidade”, reivindicou 
Renato Janine Ribeiro. 

Maria do Rosário, autora 
do requerimento, comemo-

rou nas redes sociais a vitó-
ria. “Barramos a proposta 
absurda da cobrança de 
mensalidade nas universi-
dades públicas. A luta em 
defesa da Educação continua 
e aqui estaremos”. 

Com informações da 
Rede Brasil Atual. 
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TRABALHADORES NA 
UNITEC APROVAM 

PLR E RECEBEM 
VISITA DA DIREÇÃO 

DO SINDICATO

A direção executiva 
dos Metalúrgicos 
do ABC esteve, nas 

primeiras horas da manhã de 
ontem, na Unitec, em Ribei-
rão Pires, conversando com 
os trabalhadores e entregan-
do a Tribuna em mãos para a 
companheirada. Na ocasião 
foi realizada assembleia na 
qual foi aprovada a proposta 
de PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) nego-
ciada pelo Sindicato com a 
fábrica. 

O coordenador da Re-
gional Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra, Marcos 
Paulo Lourenço, o Marqui-
nhos, destacou a necessidade 
de ouvir os trabalhadores de 
forma constante. 

“É sempre importante 
ouvir o trabalhador, sejam 
coisas boas ou ruins. Pre-
cisamos saber o que têm a 
dizer aqueles que nós repre-
sentamos, só assim podere-
mos fazer um Sindicato cada 
vez melhor”, declarou. 

Negociações futuras
“O trabalhador e a tra-

balhadora na Unitec estão 
bem envolvidos nas pautas, 
temos diversos assuntos para 
discutir junto à direção da 
fábrica e só conseguiremos 
chegar a resultados positivos 
se o trabalhador estiver sem-
pre junto com o Sindicato”, 
reforçou o coordenador. 

Para o CSE Valdir Go-
mes da Silva, a presença da 
diretoria na fábrica ajuda 
nas negociações futuras. “O 
pessoal fica muito animado 
com a presença dos diretores 
da executiva do Sindicato na 
fábrica. Essa visita demons-
tra força e unidade e deverá 
nos ajudar nas negociações 
sobre sábados alternados, 
plano de carreira, plano de 
saúde, cesta básica e outros 
benefícios”.

Participação nos Lucros 
e Resultados

Este ano, com o apoio dos 
companheiros e das compa-
nheiras e empenho do CSE, foi 
possível conquistar avanços na 
PLR, conforme explicou Valdir. 

“Foi uma negociação difícil, 
com muitas reuniões até conse-
guir melhorar a proposta. E essa 
conquista só foi possível devido 
à unidade dos trabalhadores”.

O valor aprovado será pago 
em duas parcelas, sendo a 
primeira no próximo mês e a 
segunda em março do ano que 
vem. 

“Estamos vivendo um mo-
mento muito difícil na indústria 
e na economia. Neste período 
de alta da inflação, este valor a 
mais, conquistado com o empe-
nho de todos, vai ajudar muito 
os trabalhadores”, destacou 
Marquinhos. 

Presença da 
diretoria na fábrica 

fortalece as lutas 
e negociações 

futuras

“Precisamos saber 
o que têm a dizer 
aqueles que nós 

representamos, só 
assim poderemos 

fazer um Sindicato 
melhor”

“Essa visita 
demonstra força e 
unidade e deverá 
nos ajudar nas 

negociações futuras”
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• O Corinthians garante a 
classificação para a pró-
xima fase da Libertadores 
com uma vitória ou empate 
hoje. Em caso de derrota 
dependerá de combinação 
de resultados. 

• Com uma vitória simples, a 
primeira colocação no gru-
po do Corinthians depen-
derá ainda do placar entre 
Boca Juniors e Deportivo 
Cali, que jogam no mesmo 
horário. 

• O 1º colocado de cada gru-
po decide a vaga em casa 
na próxima fase. O Always 
Ready, já eliminado, usará 
o time reserva para dar 
prioridade ao campeonato 
boliviano. 

• Com positivo para Co-
vid-19, Raphael Veiga 
cumpre isolamento e é dú-
vida no Palmeiras para o 
clássico contra o Santos no 
domingo. 
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Tribuna Esportiva

LIBERTADORES
Hoje - 21h

Corinthians x Always Ready
Neo Química Arena

x

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS NA EMPRESA DELGA, EM 
DIADEMA/SP.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores e as trabalhadoras na empresa DELGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
S/A. (associados e não associados), inscrita no CNPJ sob o número 61.532.198/0001-49, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 
27 de maio de 2022, sexta-feira, de maneira presencial, no seguinte horário: às 13h30min, em primeira convocação, com o quórum para instalação de metade 
mais um dos trabalhadores interessados,  ou não alcançado referido quórum, por qualquer número em segunda convocação, que deverá realizar-se trinta mi-
nutos após o horário designado para a primeira, ou seja, às 14 horas. O local para realização da assembleia é: Rua Álvares Cabral, nº 1501, Bairro Serraria,  em 
Diadema, no portão principal da empresa, e a ordem do dia é a seguinte: 1) Discussão e deliberação sobre proposta de Acordo de “Participação nos Lucros ou 
Resultados”; 2) Autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho ou aditamento; 3) 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, na empresa; 4) Outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Em razão da pandemia do coronavírus, será observada a 
distância mínima de 1,5 metro entre os participantes. São Bernardo do Campo, 26 de maio de 2022.  Claudionor Vieira do Nascimento. Secretário Geral.”

Metalúrgicos do ABC lançam Comitê de Luta amanhã 
Os trabalhadores metalúrgicos 

do ABC lançam amanhã, às 17h, o 
Comitê de Luta dos Metalúrgicos 
do ABC, no 3º andar do Sindicato. O 
objetivo é dialogar com a população 
e fazer a defesa dos direitos, dos em-
pregos, da democracia, da soberania 
nacional, da vida e contra a fome. 

A ideia é mobilizar os traba-
lhadores e conscientizar sobre os 
problemas enfrentados por toda a 
sociedade, como a falta de políticas 
de desenvolvimento, os aumentos 
abusivos dos preços dos combus-
tíveis, a alta do custo de vida, o 
aumento do desemprego, da miséria 
e da fome.

Os Comitês de Luta foram lança-
dos pela CUT e estão sendo criados 
por todo o país para servir como 
espaços de solidariedade, diálogo 
com a sociedade, organização e luta 
para reconstruir o Brasil. Também 
buscam alertar sobre os riscos de um 
governo que prioriza a elite financei-
ra privatizando serviços públicos e 
entregando o patrimônio nacional. 
O projeto da CUT é que todos os 
trabalhadores possam contribuir e 
atuar em defesa de um Brasil em que 
os trabalhadores voltem a ser felizes. 


