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Em Diadema, diretores 
entregam Tribuna 

na mão e conversam 
com metalúrgicos e 

metalúrgicas na fábrica.
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Violência política 
O deputado bolsonarista 
recém-empossado, Michael 
Diniz (Solidariedade) fez 
gesto para ameaçar a de-
putada Isolda Dantas (PT) na 
Assembleia Legislativa do RN. 

Providências 
Partidos de oposição cobra-
ram providências do procu-
rador-geral da República, 
Augusto Aras, contra a vio-
lência política atiçada por 
Bolsonaro. 

Paz na eleição 
Quatro organizações divul-
garam nota em repúdio à 
violência política no Brasil 
e pedem “paz e lisura” no 
processo eleitoral de outubro. 

Agroindústria do MST
Trabalhadores do Assenta-
mento Eli Vive I, no Paraná, 
inauguram a agroindústria de 
derivados de milho livre de 
transgênicos, com capacida-
de de produzir 24 toneladas 
por dia. 
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Notas e recados

Os trabalhadores na AQ 
e na Saab, em São Bernardo, 
aprovaram em assembleias as 
propostas de PLR (Participa-
ção nos Lucros e Resultados) 
negociadas pelo Sindicato com 
as empresas. Também aprova-
ram a contribuição negocial. 

Na AQ, a assembleia foi 
realizada na manhã de on-
tem. O pagamento será em 
duas parcelas, agosto deste 
ano e janeiro de 2023. O 
coordenador de área, Jonas 
Brito, destacou que houve 
avanços na proposta em re-
lação ao ano passado. 

“Conseguimos uma me-
lhora significativa no valor 
e também o ajuste nas metas 
de produção. Há uma grande 
possibilidade de recebimento 
de um bônus se ultrapassar 
as metas, levando em consi-
deração que a produção este 
ano está melhor”, explicou. 

Na Saab, a assembleia foi 
no último dia 24, com avanços 
na proposta. “Tivemos uma 

Trabalhadores na AQ e Saab 
aprovam acordos de PLR

A MP (Medida Provisória) 
1113, iniciada em abril e já 
prorrogada até agosto, trata 
dos benefícios por doença 
com incapacidade laboral. 
Tem dois artigos e modificam 
outras leis para alterar toda a 
perícia médica.

Um dos artigos diz que a 
perícia médica vai avaliar só 
atestados e não precisará emi-
tir parecer conclusivo quanto 
à incapacidade laboral. Sem 
parecer conclusivo, sem be-
nefício.

O outro artigo diz que 
quem estiver recebendo be-
nefício (via judicial ou admi-

nistrativa) terá que: 1) Passar 
em perícia; 2) Ser reabilitado 
profissionalmente e 3) Tratado, 
gratuitamente, exceto se for ci-
rurgia e transfusão de sangue.

Até aqui tem-se o seguinte:
1) Ainda vai ter perícia mé-

dica, mas ELES determinam 
quem e quando. Certeza que 
quem está em benefício vai 
ser chamado primeiro. O resto 
manda o atestado e espera.

2) Reabilitação profissional: 
foi sucateada nos anos 70. No 
ABC, cada município tem um 
médico e um assistente social, 
que fazem uma carta à empre-
sa, dizendo que a empresa tem 

que realocar o trabalhador. 
Nada muda.

3) Tratamento gratuito: já 
temos o SUS. Nada muda.

Assim, a maioria dos pe-
ritos do INSS, que fizeram 
greve na pandemia por falta 
de condições de trabalho, vai 
ser demitida. Hoje a fila para 
perícia vai até 2023 porque não 
há nem trabalhadores nem pe-
ritos nos postos do INSS. Nem 
os concursados de 2014 foram 
chamados.

A Subsecretaria de Perícia 
Médica Federal vai julgar to-
dos os recursos. Centralizando 
toda a perícia médica, simples-

mente vão acabar com toda 
a caracterização de doença 
profissional, já que as empresas 
não emitem CAT (Tribuna nº 
4956) e o perito federal nunca 
vai ter condição de verificar 
as condições de trabalho de 
uma fábrica ou de um posto 
específico. Nem interesse, nem 
remuneração.

E a “cereja do bolo”: a remu-
neração e o nome da perícia 
médica mudam para: “Tarefa e 
Perícia Extraordinária de Redu-
ção de Filas e Combate à Frau-
de”. Benefício para tratamento 
de doença sendo chamado de 
fraude. Governo Bolsonaro.
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boa negociação e o resultado 
agradou aos trabalhadores, 
com um aumento muito bom 
em relação ao ano anterior”, 
disse. Os pagamentos serão 

feitos em outubro deste ano e 
abril do ano que vem. 

“Destacamos a importân-
cia da sindicalização para 
que o Sindicato siga forte e 

atuante em defesa dos traba-
lhadores, inclusive para esta 
Campanha Salarial é fun-
damental fortalecer a luta”, 
chamou. 

Para Maria Alice de Lima, internada no Hos-
pital Santa Helena de Santo André, amiga do CSE 
na Unitec, Valdir Gomes. Hemocentro São Lucas. 
Rua Mediterrâneo, 470, Jd do Mar, São Bernardo. 
Segunda a sexta, das 8h às 16h30. Tel. 3660-5968.  

Para Ronaldo do Prado Ferreira, internado 
no Hospital Assunção. Banco de Sangue de São 
Paulo. Rua Tomás Carvalhal, 711, Paraíso, São 
Paulo. Todos os dias, inclusive feriados, das 7h 
às 18h. Estacionamento gratuito. Tel. 3373-2000. 

DOE SANGUE

AQ



quinta-feira, 14 de julho de 2022 .3

DIRETORIA DO SINDICATO ENTREGA TRIBUNA 
AOS TRABALHADORES NA MASTERMAG

fotos: adonis guerra

Prática semanal reforça ainda mais proximidade com trabalhadores

Parte da diretoria execu-
tiva do Sindicato esteve 
na manhã de ontem na 

empresa Mastermag, em Dia-
dema, para entregar a Tribuna 
em mãos aos trabalhadores e 
trabalhadoras. 

O presidente dos Metalúr-
gicos do ABC e outros dire-
tores não participaram por 
estarem em viagem na Argen-
tina discutindo questões rela-
tivas à indústria e formação 
profissional. Porém a prática 
semanal de estar na porta das 
fábricas conversando com a 
categoria foi mantida.

“A ida da direção executiva 
à porta da fábrica, apesar de 
a empresa não ter represen-
tação no local de trabalho, 
demostra que o Sindicato 
chega em todas as fábricas 
e está à disposição de todos 
os trabalhadores, indepen-
dentemente do tamanho da 
fábrica”, destacou o coorde-
nador da Regional Diadema, 
Antonio Claudiano da Silva, 
o Da Lua. 

Segundo o coordenador, 
a relação da direção da em-
presa, bem como a dos tra-
balhadores com o Sindicato 
é frequente. “Temos uma re-
lação muito próxima para as 
discussões das pautas do dia 
a dia do chão de fábrica, essa 

panheiras  f icaram muito 
satisfeitos com a visita da 
direção, é essencial esse con-
tato e ajuda a aproximar ain-
da mais os trabalhadores do 
Sindicato”.  

 Sábados alternados 
No início de maio deste 

“O Sindicato 
chega em 
todas as 

fábricas e está 
à disposição 
de todos os 

trabalhadores”

“Temos uma 
relação muito 
próxima para 
as discussões 
das pautas do 
dia a dia, essa 

visita só reforça 
a importância 
desse contato 

direto”.
visita do Sindicato só reforça 
a importância desse contato 
direto”.

O cipeiro Rubens Oliveira 
destacou a presença da dire-
ção na Mastermag para for-
talecer ainda mais a relação 
direta com os trabalhadores. 

“Os companheiros e com-

ano, o Sindicato, com o apoio 
dos trabalhadores, conquis-
tou o acordo de sábados alter-
nados, que era uma reivindi-
cação antiga dos trabalhado-
res. A Mastermag pertence 
ao Grupo 3 e produz peças 
para o segmento de máquinas 
agrícolas.
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• Com a vi tór ia por 1 
a 0 no jogo de ida, o 
São Paulo pode empa-
tar contra o Palmeiras 
para avançar às quar-
tas de final da Copa 
do Brasil. 

• O Palmeiras  prec isa 
vencer por dois  g o l s 
ou mais para avançar. 
Com um gol de diferen-
ça, a decisão vai para 
os pênaltis. 

• Suspensos  no Bras i -
le i rão,  Diego Costa, 
Gabriel  Neves e Ro-
drigo Nestor estarão à 
disposição do Tricolor 
e devem ser titulares. 

• Gabriel Veron voltou 
aos  t re inos  após le -
var 11 pontos no pé e 
desfalcar o Palmeiras 
nos últimos dois jogos. 
Rony ainda é dúvida. 

Tribuna Esportiva

COPA DO BRASIL
Hoje – 20h

Palmeiras x São Paulo 
Allianz Parque

x

Bloco Eureca comemora 32 anos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente com desfile de resistência 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA PRENSAS SCHULER S/A.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores da empresa PRENSAS SCHULER S/A, inscrita no CNPJ sob o número 61.068.342/0001-38, com 

endereço na Avenida Fagundes de Oliveira, nº. 1515, Vila São José, Diadema - SP, CEP 09950-904, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada, nas dependências da empresa, 
no dia 15 (quinze) de julho de 2022, sexta-feira, às 16 horas e 30 minutos. A assembleia, que será presencial, observará medidas de prevenção 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) apresentação de proposta referente a flexibilização da jornada de trabalho – Banco 
de Horas; b) apresentação de proposta referente a renovação do acordo que implementou a adoção do ponto eletrônico para o controle de jornada; c) autorização para a diretoria celebrar o 
respectivo acordo coletivo de trabalho e/ou aditamento; d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Diadema – SP, 13 de julho de 2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

O tradicional bloco Eure-
ca desfilou ontem pelas ruas 
do centro de São Bernardo 
para marcar os 32 anos do 
ECA (Estatuto da Criança e 
do Adolescente). 

O bloco, conhecido por 
promover reflexões sobre o 
ECA, usou o samba-enredo 
"Eu preciso respirar. Entre 
pandemias e desgoverno a 
luta é o nosso oxigênio" para 
criticar o governo, denunciar 
o descaso com a pandemia, 
o aumento da miséria e do 
desemprego. 

“O governo descumpriu o 
seu papel/ mesmo assim não 
paramos de lutar. Atrasaram 
vacina/ nos deram cloroqui-
na/ o gás de cozinha faltou/ 
à lenha o povo cozinhou...”, 
dizia trecho da letra. 
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