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Em Diadema, presidente e 
diretores da Executiva do 

Sindicato entregaram a 
Tribuna e conversaram com 

os trabalhadores 
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Diversidade nas eleições
O Brasil terá nas eleições deste 
ano recorde de candidaturas 
de mulheres, pessoas negras 
e indígenas. Das candidaturas 
registradas, 49,3% são de 
pessoas negras.

Voto em trânsito
Termina hoje o prazo para 
eleitores que estiverem viajan-
do no 1º ou 2º turno pedirem o 
voto em trânsito. A solicitação 
deve ser feita pessoalmente em 
qualquer cartório eleitoral. 

Menos atendimento 
O Hospital A.C Camargo, re-
ferência no tratamento de cân-
cer em SP, deixará de atender 
pacientes do SUS a partir de 
dezembro. A instituição alega 
defasagem da tabela SUS. 

Monitoramento nas redes 
A Meta, dona do Facebook, 
informou que proibirá posta-
gens pagas que questionem 
a legitimidade das eleições, 
incitação à violência e discurso 
de ódio.
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Notas e recados

Muitos se preocupam em 
receber um ou outro auxílio, 
outros ficam felizes em receber 
o melhor. O melhor seria ficar 
feliz em receber o certo.

O problema é que, funda-
mentalmente, quem cede um ou 
outro, é o perito do INSS.

Quando você se afasta, os 
15 primeiros dias são atestado 
e, portanto, salário. A partir daí, 
é por conta do INSS.

Na perícia o perito não tem 

que, necessariamente, perguntar 
nada: o computador dele tem 
todo o seu histórico profissional, 
quanto você ganhou, qual sua 
função declarada pela empresa.

Na edição da Tribuna 4956, 
tratamos resumidamente por-
que as empresas não emitem 
CAT. Então, se você afirma que 
é acidente de trabalho, o perito 
automaticamente vai te cobrar a 
CAT da empresa. Que você não 
tem. Aí começa o confronto que 

você não ganha e que fortalece 
ainda mais na cabeça do perito a 
lei de Gerson (capitão da seleção 
brasileira, 1970): “O importante 
é levar vantagem em tudo”.

A perícia é um ato técnico, 
sendo em saúde necessaria-
mente feita por um médico e, 
no INSS, é para ceder (ou negar) 
o benefício pretendido. Se é au-
xílio por doença, incapacidade 
temporária, o que importa é a 
doença e a profissão. Apenas.

Com o Relatório Médico 
em mãos e a profissão na tela, 
o perito tem de decidir se cede 
o benefício ou não, e qual tipo.

Como ele não vai fazer perí-
cia na empresa (Tribuna 4956), 
a princípio não tem como ele 
afirmar ali, sem sombra de 
dúvida, se é profissional ou 
não. Por causa disso, o próprio 
INSS desenvolveu o NTP (Nexo 
Técnico Previdenciário), que é o 
tema da próxima coluna.
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Em assembleia na tarde 
de ontem, os trabalhadores 
na Unitec, em Ribeirão Pires, 
aprovaram a mobilização 
para a Campanha Salarial e 
o acordo de sábados alterna-
dos negociado pelo Sindicato 
com a empresa. 

O coordenador da Re-
gional Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra, Marcos 
Paulo Lourenço, o Marqui-
nhos, explicou a situação da 
Campanha Salarial. 

“As negociações já mos-
tram que precisaremos de 
muita luta, os patrões querem 
dar o reajuste parcelado. Não 
vamos aceitar, não pagamos 
as compras no mercado me-
tade agora e metade só quan-
do receber a outra parte do 
reajuste. Será preciso muita 
mobilização e unidade dos 
trabalhadores para avançar”, 
afirmou. 

O dirigente destacou o 
acordo de sábados alterna-
dos. “Quem trabalha todos os 
sábados sabe o valor de uma 
conquista dessas, de poder 
ter mais tempo para ficar com 
a família e ter mais qualidade 
de vida. Só conseguimos dis-
cutir um acordo de sábados 

Trabalhadores na Unitec aprovam mobilização de 
Campanha Salarial e acordo de sábados alternados

alternados porque o Sindica-
to é forte, se dependesse desse 
governo e das leis, seria algo 
impossível”, reforçou. 

Outro tema tratado fo-
ram as eleições de outubro 

e de votar em trabalhado-
res. “Não adianta votar em 
empresários, latifundiários, 
banqueiros e querer direitos 
trabalhistas, esses vão de-
fender os interesses deles. Se 

não fosse a nossa Convenção 
Coletiva, um Sindicato e 
uma Federação Estadual dos 
Metalúrgicos fortes, os traba-
lhadores metalúrgicos teriam 
sido sucateados”, concluiu. 

Para Victor Henrique da Silva, sobrinho do Marcelo, trabalhador na Usinagem da Apis Delta. 
Hospital São Paulo. Rua Dr. Diogo de Faria, 824, Vila Clementino, São Paulo. Estacionamento gratuito. 
De segunda a sexta, das 8h às 17h30 e aos sábados, das 8h às 12h. Tel. 5576-4240.Doe sangue
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Presidente conversou com os companheiros e companheiras na área 
de suspensão e mostrou que CSEs têm respaldo para seguir nas lutas

Na madrugada de on-
tem, por volta das 5h, 
horário de entrada dos 

trabalhadores, o presidente 
do Sindicato, Moisés Seler-
ges, acompanhado da direção 
Executiva, esteve na porta da 
Movent Suspensão, em Dia-
dema, para entregar a Tribuna 
Metalúrgica em mãos para os 
trabalhadores. 

O coordenador da Regional 
Diadema, Antonio Claudiano 
da Silva, o Da Lua, destacou 
que a visita ajuda a fortalecer 
o trabalho da representação. 
“Para os companheiros da re-
presentação acrescenta muito 
a presença do presidente e da 
Executiva, dá um fortalecimento 
para as discussões nos papeis 
que eles representam. Além do 
que ajudam a impulsionar a luta 
na Campanha Salarial”. 

O CSE na empresa, Ananias 
Batista Alves Junior, o Juninho, 
destacou que a visita foi muito 
positiva e que os trabalhadores 
ficaram muito satisfeitos.

“É de extrema importância 
o nosso Sindicato estar junto à 
sua base, já que os trabalhado-
res são os principais atores das 
nossas lutas. A Executiva está de 
parabéns pela atitude de visitar 
as empresas e acompanhar o dia 
a dia dos trabalhadores”. 

“Para os 
companheiros 

da 
representação 

acrescenta 
muito a 

presença do 
presidente e da 

executiva”

“O trabalhador 
se sentiu 

prestigiado 
de ver que o 

presidente 
saiu 4 horas 

da manhã de 
casa para vir 

na fábrica”

Momento 
é de união e mobilização 

Juninho destacou também a 
necessidade de união e mobili-
zação neste momento de retirada 
de direitos. “No período que esta-
mos atravessando no nosso país, 
temos que nos manter cada vez 
mais unidos e mobilizados para 
enfrentar as medidas impostas 
pelo atual desgoverno que quer 
massacrar a classe trabalhadora”. 

Respaldo da direção 
O CSE Darci Alves de Moura, 

o Pânico, contou que recebeu 
comentários positivos dos com-
panheiros e companheiras. O 
trabalhador se sentiu prestigia-
do de ver que o presidente saiu 
4 horas da manhã de casa para 
vir na fábrica no nosso horário 
de entrada. Para nós do CSE 
também foi muito importante, 
dá um ânimo e mostra que não 
estamos sozinhos”.

De olho no futuro
Pânico ressaltou que a Mo-

vent passa por um período 
de transição e que isso gera 
apreensão. “Não sabemos qual 
será o futuro, mas estamos com 
um olhar atento para ver se a 
fábrica pelo menos recupera 
sua capacidade operacional. 
O trabalhador está confiante 
e também mobilizado para a 
Campanha Salarial e se for pre-
ciso parar para garantir nossos 
direitos, vamos parar”. 
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• O São Paulo encara o 
América-MG pelo jogo 
de volta das quartas de 
final da Copa do Brasil. 
Com a vitória por 1 a 0 
no jogo de ida, um em-
pate classifica o Tricolor.

• O lateral Igor Vinicius 
renovou o contrato com 
o São Paulo até o fim 
de 2025. O jogador 
ganhou destaque e deve 
ser titular hoje. 

Tribuna Esportiva

COPA DO BRASIL 
Hoje – 21h

América-MG x São Paulo
Belo Horizonte (MG)

PAULISTA FEMININO
Hoje – 15h

Santos x São José-SP
Arena Barueri

Hoje – 17h

Corinthians x Portuguesa
Parque São Jorge

Hoje – 19h

Bragantino x São Paulo
Canindé

x

x

x

x
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Participe da campanha de solidariedade 
contra a fome e contra o frio Faz um PIX

O Sindicato iniciou uma nova campanha de arrecadação. 
Doe alimentos, roupas e produtos de higiene a quem mais preci-
sa. Pontos de arrecadação: Sede, Regionais Diadema e Ribeirão 
Pires e nas fábricas. Se preferir, faça a sua doação via PIX. 

Para doar via PIX
• Abra o aplicativo do seu banco;
• Clique em PIX;
• Selecione a função ler/pagar com QR Code

Mais de mil trabalhadores 
nas áreas administrativas 
na Volks, em São Bernardo, 
participaram da reunião 
online realizada na manhã 
de ontem pelo Sindicato para 
tratar da regulamentação do 
home office e outros assun-
tos do dia a dia desses traba-
lhadores, que hoje estão em 
sistema híbrido, com dois 
dias presenciais na fábrica 
na semana.

O coordenador geral da 
representação na Volks, 
José Roberto Nogueira da 
Silva, o Bigodinho, destacou 
a utilização da ferramenta 
online para organização dos 
trabalhadores. 

“Este é o início de uma 
nova forma de organizar os 
trabalhadores para avançar 
com as pautas administra-
tivas na fábrica, entre elas 
a construção de um acordo 
para a regulamentação do 
home office”, explicou. 

“Mesmo assim, nós da 
representação destacamos 
para os trabalhadores que as 
decisões importantes devem 
ser tomadas em assembleia 

Trabalhadores mensalistas na Volks 
discutem home office em reunião online

presencial, como é de costu-
me fazer no pátio de ônibus 
da fábrica. Com o pós-pan-
demia, com esse novo mun-
do do trabalho, à distância, o 
Sindicato está mudando sua 

forma de representar, mas 
a essência, a resposta para 
todas as demandas, sempre 
será presencial. Quanto mais 
organização, maior o poder 
de organização”, afirmou. 

Também participaram 
pela representação dos tra-
balhadores mensalistas Ru-
bens Fabretti, o Rubinho, 
Sebastião Arlindo Vieira, 
o Tião, e André Benevides. 


