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Violência contra LGBTQIAP+
Pesquisa do CNJ sobre Discri-
minação e Violência contra a 
População LGBTQIAP+ apon-
ta que entre os vários crimes 
cometidos contra os travestis, 
80% foram homicídios. 

Violência contra LGBTQIAP+ 2
O mesmo crime é o que 
mais assola homens gays, 
com 42,5%. Contra mulheres 
trans, os crimes de amea-
ça foram os mais comuns 
(42,9%).

Cultura do ódio
A Frente Inter-Religiosa Dom 
Paulo Evaristo Arns apresen-
tou nota de repúdio à primei-
ra-dama, Michelle Bolsonaro, 
por suas declarações que 
promovem a cultura do ódio. 

Vacinação no ABC
Pessoas a partir de18 anos já 
podem receber a 4ª dose da 
vacina contra a Covid-19 em 
Mauá, Santo André e Diade-
ma. Nas demais cidades a 
imunização é para quem tem 
mais de 25 ou 30 anos. 
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Notas e recados

Você está com problemas 
de saúde, mas estamos em um 
tempo que é péssima a ideia de 
se ausentar do posto de traba-
lho. Quer por causa da pressão/
coação das empresas, quer pela 
grande diminuição do quadro 
de trabalhadores em muitas 
empresas.

Se você não tem tempo de ler 
todas as notícias, não sabe da re-
alidade do INSS. Os postos estão 

com metade dos trabalhadores, 
muitos fecharam (Diadema) e 
o governo avança em uma MP 
para literalmente acabar com a 
perícia médica presencial, com 
a desculpa de reduzir a fila que 
eles criaram com o sucatea-
mento, demissão, morte e não 
contratação de novos trabalha-
dores (Tribuna nº 4968). No 
Brasil, muitos estão marcando 
perícia para 2023. No ABC, 

ainda estamos com 10 dias, por 
vários fatores.

Estamos a cinco meses do 
final do ano. Isto significa que 
cirurgias de ombro, punho e 
coluna levam, facilmente, afas-
tamento até o ano novo.

O INSS é uma seguradora 
que pagamos para, quiçá um 
dia, aposentarmos. Nesse cami-
nho, as doenças que impedem 
de trabalhar têm direito ao 

auxílio-doença, que é 91% do 
salário de benefício. Este é a 
média aritmética simples dos 80 
maiores salários de contribuição. 
Traduzindo: no geral, soma os 
80 últimos salários, divide por 80 
e multiplica por 0,91. Dá menos 
que o salário atual? Lógico, mas 
não fica longe e você tem um 
gasto menor com transporte. 
Próxima coluna: auxílio-doença 
comum x acidentário. 
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Os trabalhadores na Usi-
matic Indústria e na Usima-
tic Pinturas, em São Bernar-
do, aprovaram, em assem-
bleias na manhã de ontem, o 
acordo de PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) ne-
gociado pelo Sindicato com 
as empresas. 

A primeira parcela será 
paga em agosto e a segunda, 
em março de 2023. Também 
houve avanços no valor do 
vale-alimentação. Os traba-
lhadores aprovaram a con-
tribuição negocial. 

O CSE na Usimatic, Van-
derlei Clemente Santana, 
contou que as negociações 
foram difíceis. “Entendemos 
que este ano seria possível 
melhorar a proposta e conse-
guimos avanços na mesa de 
negociação. O apoio dos tra-
balhadores foi fundamental 
para chegar a esse resultado”, 

Trabalhadores na Usimatic Indústria 
e Pinturas aprovam PLR

destacou. 
O coordenador de área de 

São Bernardo, Jonas Brito, 
destacou o cenário no país e 
a importância das eleições. 
“A situação econômica que 
vivemos é reflexo da política 

que temos hoje no Brasil e 
este ano podemos mudar o 
cenário. É preciso votar em 
candidatos comprometidos 
com a classe trabalhadora 
para não deixar que pautas 
como reforma Trabalhista, 

terceirização, reforma da 
Previdência e mini reformas 
trabalhistas, que atacam os 
direitos, não passem mais e 
prejudiquem a vida dos tra-
balhadores”, defendeu. 

Campanha Salarial
Os trabalhadores apro-

varam ainda a disposição 
de luta e a mobilização para 
a Campanha Salarial. “As 
rodadas de negociações já 
começaram e os dirigentes 
já apontaram dificuldades na 
mesa. Temos que estar juntos 
para conquistar uma Cam-
panha Salarial mais justa que 
contemple as expectativas 
dos trabalhadores”, afirmou 
Jonas.

Usimatic Pinturas

Usimatic Indústria
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SINDICATO, MONTADORAS E ENTIDADES DO SETOR DISCUTEM
FUTURO DO PRÓ-FERRAMENTARIA NA REGIÃO
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Evento teve por objetivo fortalecer o setor que vem perdendo postos de trabalho no estado. 
Expectativa é que programa avance no próximo ano.

Representantes dos Me-
talúrgicos do ABC, di-
rigentes da Volks, e das 

entidades Abimaq, Abinfer, An-
favea, APL de Ferramentaria 
do ABC se reuniram na manhã 
de terça-feira, 9, no Workshop 
Pró-Ferramentaria. O evento, 
realizado no Senai Mário Amato, 
em São Bernardo, teve por objeti-
vo discutir o futuro da aplicação 
do programa, construído em 
conjunto entre Sindicato, empre-
sários, universidades e governos. 

O Pró-Ferramentaria propõe 
a utilização do crédito acumu-
lado de ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços), desde que comprem 
ferramentas e moldes nas em-
presas instaladas em São Paulo, 
focando na geração de empregos 
e capacitação profissional. Até 
o momento, a Volks foi a única 
empresa que apresentou projeto 
para incorporação do programa. 

O seminário que deu início às 
discussões do Pró-Ferramenta-
ria havia ocorrido em 2020, em 
São Caetano, com organização 
dos Metalúrgicos do ABC. 

De acordo com o diretor 
administrativo do Sindicato, 
Wellington Messias Damasceno, 
a expectativa é que o programa 
comece a funcionar de fato no 
próximo ano. Ele ressaltou o 
protagonismo do Sindicato des-
de o início do projeto. 

“O Sindicato participa da 
discussão desde o início, sempre 
pensando em políticas públicas 

“O Sindicato 
participa da 
discussão desde 
o início, sempre 
pensando 
em políticas 
públicas de 
emprego, 
renda e 
desenvolvimento 
econômico e 
social”

“Precisamos de 
uma política 
robusta, bem 
coordenada 
para fortalecer 
o setor. Ela 
inicia no estado 
de São Paulo, 
mas vai forçar 
outros estados 
também”

de emprego, renda e desenvol-
vimento econômico e social da 
região e do país. É uma maneira 
inteligente de as empresas reto-
marem o crédito que está retido, 
ele vira negócio, já que a compra 
de ferramental deve ser feita no 
estado de São Paulo e retorna 
para o estado com o aumento 
de arrecadação”, afirmou.

“Esse é o melhor projeto que 
podemos elaborar do ponto de 
vista que ele beneficia todos os 
atores envolvidos, as empresas, 
os trabalhadores, as instituições 
de ensino e a sociedade por meio 
do retorno dos impostos pagos. 
É um programa que não tem 
na sua origem um benefício do 

estado, mas sim uma contrapar-
tida para liberação do crédito 
gerado quando as empresas 
exportam”, completou. 

Wellington lembrou a neces-
sidade de recuperar o protagonis-
mo da indústria paulista, sobre-
tudo a de ferramental, que está 
no início da cadeia de produção.

“Toda a cadeia industrial 
nasce a partir do setor de ferra-
mentaria e quando há um setor 
economicamente forte ocorre a 
indução do restante da cadeia 
instalada na região e no país, 
promovendo assim, desenvol-
vimento, capacitação profis-
sional, geração de empregos, 
melhores salários e também 

uma possibilidade enorme de 
exportação”, finalizou. 

Situação 
do mercado de trabalho 

De 2013 a 2022, segundo 
levantamento do Dieese (De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos), dos 13 mil postos de 
trabalho perdidos no setor no 
Brasil, 8 mil estavam no estado 
de São Paulo. 

Ainda segundo o levanta-
mento, atualmente 44% dos 
profissionais de ferramentaria 
estão em São Paulo, sendo que 
essa porcentagem já foi bem 
maior, em 2005, por exemplo, 
eram 53%. 

Economia 
forte e sustentável

“Se queremos de fato uma 
economia forte e sustentável, 
temos que pensar no desenvol-
vimento por meio da indústria. 
Este é um momento histórico, 
estamos dando um passo muito 
grande para a nossa indústria 
brasileira.  Precisamos de uma 
política robusta, bem coorde-
nada para fortalecer o setor. Ela 
inicia no estado de São Paulo, 
mas vai forçar os outros estados 
a também criarem políticas 
sustentáveis para um país for-
te”, destacou o coordenador da 
representação na Volks e con-
selheiro do Senai, José Roberto 
Nogueira da Silva, o Bigodinho. 
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• O Santos negocia a volta 
do atacante venezuelano 
Soteldo, que está no 
Tigres, do México. Já o 
atacante Léo Baptistão 
foi vendido ao Almería, 
da Espanha. 

• Após a eliminação, Vítor 
Pereira defendeu o tra-
balho no Corinthians e 
lembrou que desde 2012 
o time não chegava nas 
quartas de final da Li-
bertadores. 

• Vice-líder do Brasilei-
rão, o Corinthians se 
prepara para o clássico 
contra o Palmeiras no 
sábado, em duelo direto 
pela primeira colocação 
do campeonato. 

Tribuna Esportiva

PAULISTA FEMININO
Hoje – 15h

Ferroviária x Santos
Araraquara (SP)

Hoje – 19h

Palmeiras x Pinda
Canindé

x

x

As manifestações neste 
11 de agosto, que aconte-
cem em todos os estados do 
país, se somam ao ato que 
será realizado no Largo São 
Francisco, no Centro de São 
Paulo, a partir das 10h, para 
a leitura pública da “Carta às 
Brasileiras e aos Brasileiros 
em Defesa do Estado Demo-
crático de Direito”. 

A carta foi uma iniciativa 
da Faculdade de Direito da 
USP, que já ultrapassa 850 mil 
assinaturas, e do manifesto 
“Em Defesa da Democracia e 
da Justiça”, subscrito por mais 
de 100 entidades. 

Os atos são uma resposta 
de toda a sociedade brasilei-
ra aos ataques e mentiras de 
Bolsonaro contra o sistema 
eleitoral e as suas ameaças 
públicas e ilegais de não 
respeitar o resultado das ur-
nas nas eleições de outubro, 

Brasileiros saem às ruas hoje em defesa da 
democracia e das eleições livres

se não for reeleito. Em São 
Paulo, às 17h, também haverá 
ato em frente ao Masp, na Av. 
Paulista, com caminhada até 
a Praça do Ciclista. 

“A luta em defesa da de-
mocracia é tão importante 
quanto as demais, porque 
sem ela não tem luta em defe-

sa dos direitos, dos empregos, 
das instituições, da educação. 
É necessária a participação 
de todos e de todas nesse ato, 
num momento tão difícil que 
o país atravessa de ameaças 
constantes à democracia. 
O povo brasileiro jamais 
permitirá que um direito 

tão importante, conquistado 
com muita luta, suor e sangue 
de trabalhadores e trabalha-
doras brasileiras, continue 
sendo colocado em risco. É 
hora de dar um basta, isso já 
foi longe demais!”, declarou o 
secretário-geral do Sindicato, 
Claudionor Viera. 

A Escola Livre para For-
mação Integral “Dona Lindu” 
está com inscrições abertas 
para os cursos em parceria 
com o Senai até a próxima 
terça-feira, dia 16. Nesta 
turma, o curso de auxiliar 
administrativo contará com 
intérprete de libras no perí-
odo da manhã. 

Podem participar sócios 
do Sindicato, seus depen-
dentes, sócios de outras 
categorias e desemprega-
dos. As inscrições podem 
ser feitas somente pelo site 
smabc.org.br/escola, onde 
é possível conferir todos os 
requisitos e o passo a passo 
da inscrição. 

A Escola fica na Regional 
Diadema do Sindicato (Av. En-
carnação, 290, Piraporinha). 

Curso de auxiliar 
administrativo 

terá intérprete 
de libras

Mais informações, 
pelo WhatsApp: 

99877-9604 
ou ligue 

4061-1048 

INSCRIÇÕES 
ATÉ 16/AGO

Auxiliar administrativo
Idade mínima: 16 anos

Segunda a quinta, das 8h às 12h
Segunda a quinta, das 13h às 17h

Desenhista de mecânica
Idade mínima: 16 anos

Terça a sexta, das 14h45 às 17h45
Terça a sexta, das 18h às 21h

Eletricista instalador
Idade mínima: 18 anos

Terça a sexta, das 7h às 10h
Terça a sexta, das 10h15 às 13h15

Inspetor de qualidade com 
matemática aplicada

Idade mínima: 16 anos
Terça a sexta, das 14h45 às 17h45

Terça a sexta, das 18h às 21h

Leitura interpretação 
de desenho com 

metrologia aplicada
Idade mínima: 14 anos

Terça a sexta, das 9h às 13h

somente pelo site: 
smabc.org.br/

escola

Competição de robótica
O coordenador da representação 

na Volks e conselheiro do Senai, José 
Roberto Nogueira da Silva, o Bigodi-
nho, participou entre os dias 5 e 7 deste 
mês, no Rio de Janeiro, da competição 
internacional de robótica organizada 
pelo Sesi e Senai. O evento reuniu 
participantes de 18 estados brasileiros 
e de 37 países. Ao todo participaram 
58 times estrangeiros e 32 brasileiros.


