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Na entrada do 
turno, diretores 

entregaram a 
Tribuna e dialogaram 

sobre assuntos que 
afetam o dia a dia dos 

trabalhadores. 
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Restituição do IR
A Receita Federal liberou a con-
sulta ao 4º lote de restituição do 
IR 2022.  Para saber se você foi 
incluído neste lote, acesse: so-
lucoes.receita.fazenda.gov.br. 

Bancários em Campanha 
Nas negociações da última 
terça-feira, 23, com o Coman-
do Nacional dos Bancários, a 
Fenaban elevou a proposta de 
reajuste para os vales alimenta-
ção e refeição.

Não declarados 
Rodrigo Garcia (PSDB), candi-
dato à reeleição SP, tem patri-
mônio real que inclui fazendas, 
mansões e outros imóveis em 
nome de sua empresa, bem 
acima do declarado à Justiça 
Eleitoral.

Só para jovens? 
Após ação civil pública, o TST, 
condenou a Energisa Paraíba 
S/A, a pagar R$ 100 mil de 
multa por danos morais co-
letivos por publicar vagas de 
emprego estabelecendo limites 
de idade. 
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Notas e recados

Nexo é a ligação, compro-
vável, de dois fatos de natureza 
distintas. No início o que exis-
tia era a literatura estrangeira 
sobre doenças profissionais. 
Da tendinite dos escribas até 
a doença de Minamata foi um 
longo caminho. 

Em 1991 a lei 8.213 já definia 
a doença profissional (ligada a 
uma profissão ou exposição), a 
doença do trabalho (decorrente 
das condições do trabalho) e o 
acidente de trajeto. Em 1999 o 
decreto nº 3.048 consolidou as 
doenças profissionais strictu 
sensu com as listas dos produ-
tos versus doenças decorrentes.

Só que ao mesmo tempo 
em que as empresas começa-
ram a emitir a CAT (Tribuna 
4956), despencou o registro de 
doenças profissionais. Com o 
número crescente de trabalha-
dores afastados por doenças do 
trabalho e a descarada subnoti-
ficação, o INSS se viu gastando 
o (nosso) dinheiro com afasta-
mentos cuja responsabilidade 
era das empresas.

Surgiu uma ideia coerente e 
científica: usar a epidemiologia, 
que é o estudo das doenças 
mais frequentes em um grupo 
populacional. Observou-se que 
existia um número elevado, 

mais que na população em ge-
ral, de tendinites de membros 
superiores em metalúrgicos, 
caixas de supermercado, assim 
como distúrbios psiquiátricos 
em bancários (caixas), por 
exemplo. Cruzando esse nú-
mero elevado de casos com as 
tabelas de atividade econômica 
(que é só um código para cada 
tipo de empresa), chegaram ao 
NTEP (Nexo Técnico Epide-
miológico).

A aplicação do NTEP tor-
nou-se então obrigatória para 
os peritos do INSS, mas isto 
implicava em dois problemas: 
o primeiro é que teria que ca-

racterizar melhor o trabalho do 
segurado, o que implicaria ter 
de falar com ele (já esteve em 
uma perícia do INSS?) ou pedir 
o PPP. A segunda, fazer isto é 
contra o que eles pretendem, 
já que muitos são contratados 
pelas empresas justamente por 
serem peritos do INSS, exata-
mente para descaracterizar do-
enças e acidentes do trabalho.

Estamos em um ponto de 
inflexão, o atual governo quer 
dar adeus às perícias, afasta-
mentos e benefícios do INSS. 
Será preciso ocorrer uma gran-
de mudança para tornar o INSS 
viável. Que venham as eleições.

Comente este artigo. Envie um e-mail para dstma@smabc.org.br | Departamento de Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente

NEXO TÉCNICO 
PARA O INSS
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As inscrições para os cursos 
em parceria com o Senai na 
Escola Livre para Formação 
Integral “Dona Lindu” foram 
prorrogadas até a próxima 
quarta-feira, 31. Os cursos que 
ainda têm vagas disponíveis 
são eletricista instalador e de-
senhista de mecânica. 

Podem participar sócios do 
Sindicato, seus dependentes, 
sócios de outras categorias e 
desempregados. As inscrições 
são 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). 
Mais informações: 4061-1048 
ou WhatsApp 99877-9604.

Inscrições prorrogadas para cursos na Escola “Dona Lindu” 

Mais informações, 
pelo WhatsApp: 

99877-9604 
ou ligue 

4061-1048 

INSCRIÇÕES 
PRORROGADAS

somente pelo site: 
smabc.org.br/escola

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
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DIREÇÃO DO SINDICATO ENTREGA TRIBUNA NA OTIS 
E MOSTRA QUE TRABALHADORES ESTÃO UNIDOS
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Prática semanal de recepcionar os trabalhadores na entrada do turno tem sido 
aprovada pela categoria 

Na manhã de ontem, 
o presidente do Sin-
dicato, Moisés Se-

lerges, e a direção executiva 
estiveram na porta da Otis, 
em São Bernardo, durante a 
entrada de turno, para en-
tregar a Tribuna Metalúrgica 
em mãos aos companheiros e 
companheiras. 

A edição do jornal da ca-
tegoria trouxe como tema 
principal a necessidade da 
correção da tabela do imposto 
de renda para que os salários 
não sejam corroídos, e de 
uma reforma tributária no 
país que cobre mais dos mais 
ricos. 

Os representantes na fábri-
ca destacaram que a direção 
vem cumprindo seu papel 
demonstrando atenção e res-
paldo aos trabalhadores, e 
que isso dá mais confiança, 
tanto para a categoria, como 
para os CSEs. 

“Mais uma vez fomos mui-
to bem recepcionados por 
todos, o que demonstra que 
realmente estamos no ca-
minho certo e o quanto é 
saudável a aproximação com 
a base”, ressaltou o coordena-
dor de São Bernardo e CSE na 
Otis, Genildo Dias Pereira, o 
Gaúcho. 

“Fomos 
muito bem 

recepcionados 
por todos. 

Demonstra 
que realmente 

estamos no 
caminho certo 

e o quanto 
é saudável a 

aproximação 
com a base”

“A peãozada 
fica mais 

fortalecida e 
a direção da 
empresa vê 

que estamos 
unidos”

Trabalhadores fortalecidos
“É de extrema importância 

a diretoria executiva estar 
presente.  É muito positivo, 
a peãozada fica mais fortale-
cida e a direção da empresa 
vê que estamos unidos. Os 
trabalhadores têm orgulho 
do nosso Sindicato”, afirmou 
o CSE, Marcelo Paschoalon. 

Tribuna mais valorizada 
“Quando os trabalhadores 

recebem a Tribuna das mãos do 
presidente, do vice-presidente, 
do Genildo que é coordenador 
aqui, se sentem ainda mais 
respaldados. O comentário 
geral na fábrica é sobre a visita 
do presidente. Nós também 
fazemos sempre a entrega da 

Tribuna na mão, mas quando a 
entrega é feita pelos membros 
da direção executiva valoriza 
ainda mais a matéria daquele 
dia. Foi muito bacana. É uma 
forma de mostrarmos o quanto 
somos unidos e que o Sindicato 
não deixa o trabalhador de-
samparado”, completou o CSE, 
Rafael Conti Gomes. 

fotos: adonis guerra
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• Com a semana livre para 
recuperar os jogadores, 
o Palmeiras deve ter to-
dos os atletas disponíveis 
para enfrentar o Flumi-
nense fora de casa.

• Bryan Angulo deve ser 
titular no Santos após 
dois meses, no lugar 
de Marcos Leonardo, 
suspenso pelo terceiro 
cartão amarelo. 

• O STJD (Superior Tribu-
nal de Justiça Desportiva) 
marcou para terça o jul-
gamento do lateral Rafa-
el Ramos, do Corinthians, 
por injúria racial contra 
Edenilson, do Inter. 

• Com passagens por Co-
rinthians, São Paulo e 
seleção, o meia Jadson 
anunciou a aposenta-
doria do futebol aos 38 
anos. Seu último clube foi 
o Vitória. 

Tribuna Esportiva

PAULISTA FEMININO
Hoje – 15h

São Paulo x Pinda
Cotia

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

Os Metalúrgicos do ABC 
participaram ontem, em 
Pindamonhangaba, da reu-
nião da direção ampliada 
da FEM/CUT (Federação 
Estadual dos Metalúrgicos 
da CUT), que contou com 
dirigentes dos 13 sindica-
tos filiados que negociam a 
Campanha Salarial de ma-
neira conjunta.

O presidente da FEM/
CUT, Erick Silva, explicou 
que os dirigentes sindicais 
avaliaram o andamento das 
negociações com as ban-
cadas patronais e encami-
nharam a construção de um 
calendário de mobilizações 
junto aos trabalhadores. 

“Uma das propostas pa-
tronais que mais chama a 
atenção e que exigirá muito 
combate nosso é o parcela-
mento do INPC. E tivemos 
uma proposta que é um 

FEM/CUT define mobilizações de Campanha 
Salarial em reunião com sindicatos 

que é a garantia de empre-
go em caso de acidente de 
trabalho ou doença ocupa-
cional. Todos os sindicatos 
repudiaram e aderiram ao 
processo de mobilização”, 
afirmou. 

O dirigente destacou que 
antes da reunião foi reali-
zada uma assembleia com 
paralisação de duas horas na 
Gerdau, a maior empresa do 
setor na cidade. 

“A partir de agora os sin-
dicatos começam a construir 
um calendário de mobili-
zações em todos os grupos 
patronais, com foco nas em-
presas ligadas ao setor do aço, 
para mostrar para a patrãoza-
da que não é boa ideia mexer 
com essas cláusulas dada a 
mobilização e importância 

para toda a categoria. Quere-
mos buscar a construção do 
acordo de data-base dos meta-
lúrgicos, que é 1º de setembro, 
com aumento real”, reforçou. 

Juntos pela reconstrução
O tema da Campanha Sa-

larial deste ano é “Juntos pela 
Reconstrução dos Direitos, 
dos Salários, da Democracia 
e do País”. Os eixos são: re-
posição da inflação, aumento 
real, valorização dos pisos, 
valorização da Convenção 
Coletiva de Trabalho, ma-
nutenção dos direitos e a 
reindustrialização do país. A 
pauta foi aprovada em 6 de 
maio pelos Metalúrgicos do 
ABC e entregue aos represen-
tantes das bancadas patronais 
em 3 de junho.  
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absurdo completo feita pelo 
Sicetel (indústria do aço), 
de redução ou extinção de 
direitos fundamentais dos 
trabalhadores metalúrgicos 


