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Diretores entregaram 
a Tribuna e reforçaram 
a importância da 
unidade e da luta para 
conquistar avanços.
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Onde estão?
Vigília na sede da Funai co-
bra resposta sobre indigenista 
e jornalista. Dom Phillips e 
Bruno Pereira estão desapa-
recidos no Vale do Javari, na 
Amazônia, desde domingo. 

Dano moral 
Bolsonaro foi condenado a 
pagar indenização de R$ 
100 mil por dano moral co-
letivo causado a jornalistas. A 
ação partiu do Sindicato dos 
Jornalistas de SP. 

Acusação na OIT
Durante reunião anual da 
OIT, uma delegação de tra-
balhadores brasileiros acu-
sou Bolsonaro de genocídio 
contra a população do país 
durante a pandemia. 

Só no Paraná
O TRE-SP rejeitou a transfe-
rência do domicílio eleitoral 
de Sergio Moro para SP. Ele 
apresentou endereço de um 
Hotel como o seu domicílio 
paulista. 
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Notas e recados P e n s a n d o  n o  F u t u r o

Sindicato recebe visita do presidente do 
Hospital de Câncer de Barretos

O presidente do Sindicato, Moisés 
Selerges, recebeu na última sexta-feira, 
3, o presidente do Hospital de Câncer 
de Barretos, Henrique Prata. A visita, 
que ocorreu também nas prefeituras 
de Diadema e Mauá, faz parte de um 
processo de aproximação que visa, fu-
turamente, ampliar a rede para o ABC.

Em abril o vice-presidente do 
Sindicato, Carlos Caramelo, esteve 
em Barretos e conheceu as instala-
ções do hospital que é referência no 
tratamento de câncer. 

“Estivemos lá conhecendo as ins-
talações e como continuidade dessa 
aproximação recebemos eles aqui. O 
objetivo é tentar articular a construção 
de um hospital dos mesmos moldes na 
nossa região. Isso mostra o perfil soli-
dário do nosso Sindicato que vai além 
das fábricas e das questões trabalhistas”.

O encontro foi acompanhado 
pelo ex-presidente do Sindicato, Jair 
Meneguelli, o integrante da Uniforja, 
Maurício da Costa e o ex-dirigente dos 
Metalúrgicos do ABC, companheiro 
Joel Fonseca.

Hospital de Amor
Hoje a entidade, anteriormente co-

nhecida como Hospital de Câncer de 
Barretos, leva o nome de Hospital de 
Amor. A instituição filantrópica surgiu 
em 1962 para atender a população no 
interior de São Paulo. 

Você provavelmente já teve 
um. AT (Acidente de trabalho) 
é definido como evento súbito, 
externo, violento e relacionado 
à atividade laboral. Esse é o 
acidente típico e o mais fácil de 
interpretar: é o evento indese-
jável, rápido e que traz algum 
dano físico imediato (corte, 
hematoma, dor muscular, lesão 
de membros etc).

Acidente de trabalho, exata-
mente, é só isso.

Só que foram equiparados, 
para todos os efeitos legais e 
previdenciários, o acidente de 
trajeto, a doença profissional, 
a doença do trabalho e o aci-
dente de trabalho equiparado 
em condição excepcional (que 
depende de caracterização es-
pecífica). Acidente de trabalho 
também engloba o ocorrido 
dentro da empresa no horá-
rio de trabalho (refeição, por 
exemplo) e fora da empresa a 

serviço do empregador. Todo 
AT deve ser notificado por 
CAT, por lei.

A última confusão que hou-
ve nesta área foi em 2017: o 
presidente do Conselho Na-
cional de Previdência retirou o 
acidente de trajeto do cálculo 
da multa que as empresas pa-
gam ao INSS pelo seu índice 
de acidentes (SAT), mantendo 
os demais, já que no acidente 
de trajeto o tempo dispensado 

não é considerado à disposição 
da empresa. 

Em seguida, alteraram a 
CLT para deixar isso bem claro. 
Como conseguiram alterar a 
CLT, as empresas até pararam 
de emitir a CAT. Mas não foi 
mudada a lei da Previdência 
Social que obriga a emissão de 
CAT, portanto esta continua 
tendo de ser emitida no AT de 
trajeto. Próxima coluna: CAT e 
subnotificação.
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A diretoria dos Metalúr-
gicos do ABC esteve na 
madrugada de ontem 

na Papaiz Udinese, em Dia-
dema, distribuindo a Tribuna 
aos trabalhadores e dialogan-
do sobre a mobilização para a 
Campanha Salarial, tema da 
matéria de capa da edição do 
jornal da categoria. 

O presidente do Sindicato, 
Moisés Selerges, ressaltou a 
importância do diálogo perma-
nente com os companheiros e 
as companheiras, com o objeti-
vo de fortalecer a mobilização 
da categoria para buscar um 
bom resultado na Campanha. 

“Sabemos que este será mais 
um ano difícil nas negociações 
com as bancadas patronais e 

esse contato permanente com 
os trabalhadores nas fábricas 
fortalece ainda mais a nossa 
base. Um dia em Diadema, um 
dia em Ribeirão e Rio Grande, 
outro em São Bernardo, e assim 
vamos fazendo nossa luta”.

A CSE na Papaiz, Márcia 
Maria de Paula Rego, destacou 
a importância da presença 
dos membros da diretoria na 
fábrica. “Foi muito importante 

e entrega de Tribuna na mão 
aos trabalhadores para poder 
conscientizar sobre a Campa-
nha Salarial, explicar que este 
vai ser um ano difícil, de muita 
luta porque a inflação está mui-
to alta e os salários defasados. 
Os trabalhadores receberam a 
direção com muita satisfação”. 

Fome aumenta
A diretoria do Sindicato 

reforçou ainda a importância 
da solidariedade e participação 
nas campanhas contra a fome e 
contra o frio. Em 2022, mais da 
metade da população brasileira, 
58,7%, vive com algum tipo de 
insegurança alimentar. O nú-
mero de pessoas passando fome 
passou de 19 milhões para 33,1 
milhões de pessoas em pouco 
mais de um ano. 

Os dados divulgados 
ontem, são do 2º Inquérito 
Nacional sobre Insegurança 
Alimentar no Contexto da 
Pandemia da Covid-19 no 
Brasil, feito pela Rede Brasilei-
ra de Pesquisa em Soberania 
e Segurança Alimentar e Nu-
tricional (Rede Penssan). A 
pesquisa mostra que o Brasil 

regrediu para um patamar de 
insegurança alimentar equi-
valente ao da década de 1990. 

Isso significa que 15,5% da 
população no país está sem ter 
o que comer. O acesso pleno 
à alimentação se tornou ex-
ceção: essa é a realidade para 
apenas quatro em cada 10 
famílias.  

Em números absolutos, 
125,2 milhões de pessoas no 
Brasil estão passando por 
algum nível de insegurança 
alimentar. Essa classificação 
inclui pessoas que estão pas-
sando fome e aquelas que 
estão preocupadas por não 
saber se terão o que comer no 
dia seguinte. 

Com informações 
do Brasil de Fato. 
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Com a entrega da pauta dos trabalhadores às bancadas patronais, expectativa 
é que as negociações de Campanha Salarial tenham início ainda este mês
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“Um dia em Diadema, 
um dia em Ribeirão e 

Rio Grande, outro em São 
Bernardo, e assim vamos 

fazendo nossa luta”

 “Foi muito importante 
para conscientizar 
sobre a Campanha 

Salarial, explicar que 
vai ser um ano difícil, 
de muita luta porque 
a inflação está muito 

alta e os salários 
defasados”

– Abra o aplicativo do seu banco;
– Clique em PIX;
– Selecione a função ler/pagar 
com QR Code

Faz um PIX
sindicato d s metalúrgic s

AB
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AS-
SEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL 
DOS TRABALHADORES NA EMPRE-
SA MELLING DO BRASIL

“O SINDICATO DOS METALÚR-
GICOS DO ABC convoca todos os 
trabalhadores da empresa MELLING DO 
BRASIL, inscrita no CNPJ sob o número 
07.765.200/0001-84, com endereço na 
Avenida Fukuichi Nakata, 381 - Pirapori-
nha, Diadema - SP, 09950-400, a partici-
parem da Assembleia Específica, que será 
realizada, nas dependências da empresa, 
no dia 14 (catorze) de junho de 2022, 
terça-feira, às 14 horas. A assembleia, que 
será presencial, observará medidas de 
prevenção à COVID-19, como distan-
ciamento social de no mínimo 1,5 metros 
entre os participantes e uso de máscaras 
pelos mesmos. A ordem do dia será: a) 
participação nos Lucros e Resultados 
(PLR); b) 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, da 
empresa; c) autorização para a diretoria 
celebrar o respectivo acordo coletivo de 
trabalho e/ou aditamento; d) outros as-
suntos de interesse dos trabalhadores na 
empresa. Diadema – SP, 08 de junho de 
2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRA-
BALHADORES NA MANGELS INDUS-
TRIAL S/A., POR MEIO TELEMÁTICO

“O SINDICATO DOS METALÚR-
GICOS DO ABC convoca todos os 
trabalhadores na empresa MANGELS 
INDUSTRIAL S/A., inscrita no CNPJ 
sob o número 61.065.298/0004-55, com 
endereço na Rua José Versolato, 111 - 9º 
Andar, Bairro Baeta Neves, Município de 
São Bernardo do Campo – São Paulo, a 
participarem da Assembleia Específica, 
que será realizada no dia 10 (dez) do mês 
de junho de 2022 (sexta-feira), entre 7 
e 18 horas. A assembleia, que será pre-
sencial e ocorrerá nas dependências da 
empresa, observará medidas de preven-
ção à COVID-19, como distanciamento 
social de no mínimo 1,5 metros entre 
os participantes e uso de máscaras pelos 
mesmos. A ordem do dia será: a) Parti-
cipação nos Lucros e Resultados (PLR); 
b) autorização para a diretoria celebrar o 
respectivo acordo coletivo de trabalho ou 
aditamento; c) discussão e deliberação so-
bre 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, da 
empresa; d) outros assuntos de interes-
se dos trabalhadores na empresa. São 
Bernardo do Campo – São Paulo, 08 de 
junho de 2022. Moisés Selerges Junior. 
Presidente”

Sindicato participa do 14º Encontro 
Nacional de Ferramentarias

O 14º Enafer (Encontro Na-
cional de Ferramentarias) reu-
niu cerca de 560 profissionais 
do setor, entre trabalhadores, 
empresários, representantes de 
universidades e do poder pú-
blico, para debater o mercado 
atual e as inovações de olho na 
Indústria 4.0. O evento foi rea-
lizado nos dias 2 e 3, em Caxias 
do Sul, no Rio Grande do Sul. 

O coordenador geral da 
representação na Volks, José 
Roberto Nogueira da Silva, 
o Bigodinho, participou e 
contou que um dos destaques 
para os trabalhadores é que a 
qualificação profissional de 
ferramenteiros passa a ter 
um curso remodelado pelo 
Senai com 3.200 horas, sendo 
metade do curso sobre mecâ-
nica geral e a outra metade de 
especialização. 

“O Senai apresentou o 
novo curso, que se inicia 

BRASILEIRÃO 
Hoje – 19h

Palmeiras x Botafogo
Allianz Parque

Hoje – 20h

Coritiba x São Paulo 
Curitiba (PR)

x

x

Mais informações, pelo WhatsApp: 

99877-9604 ou ligue 4061-1048 

ÚLTIMO DIA
INSCREVA-SE!

somente pelo site: 
smabc.org.br/escola

Informática pacote office
Idade mínima: 14 anos

Eletricista instalador 
Idade mínima: 18 anos

Comandos elétricos
Idade mínima: 18 anos

Leitura interpretação de 
desenho com metrologia aplicada
Idade mínima: 14 anos

Operador de logística
Idade mínima: 16 anos

Confira todos os 
requisitos e passo 

a passo no site.

Em virtude das férias dos trabalhadores no Clube de Campo dos Metalúrgicos do ABC, o clube estará fechado, com reaber-
tura no dia 2 de julho.

Clube de Campo estará fechado

qualificação profissional bem 
avançada, conhecimentos em 
injeção plástica e estampagem 
de materiais”, destacou. 

“É um diferencial para o 
trabalhador ter um curso de 
qualificação que vai garantir o 
futuro da ferramentaria, sendo 
uma área estratégica e impor-
tante para o desenvolvimento 
da indústria”, prosseguiu. 

Indústria 4.0
Bigodinho ressaltou ainda 

a apresentação da Fundep 
(Fundação de Desenvolvi-
mento da Pesquisa), que dis-
cute inovação, pesquisa e 

desenvolvimento dentro do 
Rota 2030. 

“Foram apresentados sof-
twares avançados para ge-
renciar empresas, tempo de 
trabalho e produção. É impor-
tante ter estratégias pensando 
a Indústria 4.0, às vezes a 
empresa nem automatizada é, 
primeiro é preciso mudar a es-
trutura da fábrica para depois 
ter a preparação e qualificação 
para investir na 4.0”. 

O Enafer é organizado 
pela Abinfer (Associação 
Brasileira da Indústria de 
Ferramentais), presidida pelo 
Christian Dihlmann. 

em São Bernardo, no Senai 
Mário Amato, Jundiai e Gua-
rulhos e depois se espalhará 
por mais sete estados. É um 
curso integral, robusto, com 


