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Pesquisa IPEC
Lula segue na lide-
rança da disputa 
contra Bolsonaro 
no segundo turno 
das eleições. Se-
gundo pesquisa 
divulgada nesta 
segunda-feira, 17, 
pelo Ipec, Lula tem 
50% das intenções 
de voto, contra 
43% do atual pre-
sidente. Brancos e 
nulos somam 5% 
e 2% não respon-
deram.

Perseguição às pes-
quisas

A Câmara dos 
Deputados pode 
votar nesta sema-
na o requerimento 
de urgência para 
análise de pro-
jetos de lei que 
visam coibir a 
realização e divul-
gação de pesqui-
sas eleitorais. O 
PL prevê amplia-
ção de multas e 
altera o conceito 
de "pesquisa frau-
dulenta". 

Sem proteção 
à infância 

Investimentos em 
proteção à infân-
cia e adolescência 
despencaram no 
governo Bolsona-
ro. No orçamento 
de 2023 enviado 
pelo Executivo ao 
Congresso, estão 
previstos apenas 
R$ 15 milhões 
para a proteção 
de crianças de 
adolescentes. Isso 
corresponde a 
menos de 1,5% do 
gasto em 2012. 
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Notas e recadosEstudantes protestam contra o desmonte na educação  

Atos foram 
realizados 
ontem em 

várias cidades 
do país contra 

a retirada de 
investimentos 

públicos de 
universidades e 

institutos.

Estudantes univer-
sitários, do ensino 
médio e da pós-

-graduação ocuparam 
ontem as ruas em várias 
cidades do país, contra 
os sucessivos cortes or-
çamentários no Minis-
tério da Educação e no 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações 
e contra a corrupção no 
governo Bolsonaro. 

No início do mês, o 
governo havia anunciado 
cortes no MEC da ordem 
de R$ 2,4 bilhões, com 
impactos sobre os cofres 
da rede capazes de invia-
bilizar o funcionamento 
de universidades e insti-
tutos. Diante da forte re-
percussão negativa, com 
anúncio de manifestações 
estudantis, o governo re-
cuou. Mas os estudantes 
decidiram manter os atos. 

O movimento estu-
dantil ocupou as ruas 
com cartazes como “Es-
tudantes não votam em 
Bolsonaro”, “Verdadeiro 
patriota defende a edu-
cação”, “Contra cortes na 
educação” e “Fora Bol-

sonaro inimigo da edu-
cação”. 

“Nossa luta é pela 
permanência estudantil, 
muitos estudantes estão 
desistindo dos seus so-
nhos, estão trancando 

a matrícula porque não 
possuem condições de 
permanecer na universi-
dade. Estamos nas ruas 
pelos quatro anos de ata-
ques a universidades e 
institutos federais e todo 

o desmonte da educação, 
vamos derrotar Bolso-
naro dia 30 de outubro”, 
disse a presidenta da 
UNE (União Nacional 
dos Estudantes), Bruna 
Brelaz. 

Comente este artigo. 
Envie um e-mail para 

juridico@smabc.org.br
Departamento Jurídico

Impedir ou embaraçar 
o exercício do voto é cri-
me eleitoral com pena de 
detenção e multas pesadas, 
conforme artigo 234 do 
Código Eleitoral.

Trata-se de uma prática 
criminosa de coação, inti-
midação, ameaça, humi-
lhação ou constrangimento 
no intuito de influenciar 
ou manipular o voto, ma-
nifestação política, apoio 
ou orientação política de 
trabalhadores no local de 

trabalho ou situações rela-
cionadas ao trabalho.

Parte dos patrões deseja 
manter o atual governo para 
aprofundar a reforma Tra-
balhista e retirar mais direi-
tos dos trabalhadores. São 
eles ou seus representantes é 
que normalmente praticam 
este assédio. Mas, há notí-
cias de colegas de trabalho 
ou terceiros também. Desde 
que aconteça no ambiente 
de trabalho, caracteriza o 
constrangimento e o ilícito. 

É necessário comprovar 
o assédio, portanto pro-
videncie fotos ou vídeos e 
guarde mensagens e do-
cumentos. As testemunhas 
também são muito impor-
tantes. Pegue, ao menos, 
um telefone para que pos-
sam ser contactadas. 

Outra informação im-
portante é que as empresas 
são obrigadas a liberar os 
trabalhadores no dia da 
eleição a tempo de exercer 
o seu direito ao voto, sem 

exigência de compensação 
de horas. 

Por fim, lembre-se que 
este ano é decisivo para o 
futuro dos trabalhadores e 
das trabalhadoras de todo 
o país. 

Não aceite a pressão. O 
voto é secreto e inviolável. 
Vote com consciência.

Denuncie este crime 
pelo WhatsApp do Sin-
dicato (11) 91737-7029 
ou pelo site da CUT (cut.
org.br).

ASSÉDIO ELEITORAL É CRIME E IMPLICA EM MULTAS PESADAS AO EMPREGADOR



quarta-feira, 19 de outubro de 2022 .3

A Comissão das 
Metalúrgicas do 
ABC convida to-

das as companheiras da 
base e também de outras 
categorias a participa-
rem de atividade, no Sin-
dicato, no próximo dia 
26, às 10h, sobre saúde 
integral da mulher. 

O evento, que conta-
rá com profissionais da 
área, marca o Outubro 
Rosa, mês de conscien-
tização para a detecção 
precoce do câncer de 
mama, o tipo que mais 
acomete mulheres em 
todo o mundo. No Bra-
sil, ocupa a primeira 
posição em mortalida-
de por câncer entre as 
mulheres. Quando diag-

nosticado no início, as 
chances de cura são de 
até 95%. 

A coordenadora da 
Comissão, Maria do 
Amparo Ramos, explica 
que a roda de conversa 
será organizada para 
tirar dúvidas das com-
panheiras sobre saúde da 
mulher de forma ampla. 

“Este é um momento 
essencial para pensarmos 
na nossa saúde, lembrar-
mos da importância das 
consultas preventivas e 
aproveitarmos para tirar 
dúvidas sobre o câncer de 
mama e outras doenças 
que acometem as mulhe-
res e podem ser preveni-
das, além das questões 
sociais”. 

Governo corta 
recursos de saúde 

Amparo criticou o atu-
al governo, que além de se 
portar de forma machista 
e misógina, ainda corta 
recursos da área da saúde 
deixando mais mulheres 
sem atendimento. 

“Não podemos nos 
deixar enganar pelas men-
tiras desse governo que 
diz valorizar as mulheres. 
Sabemos que além de não 
se importar, também não 
tem medidas de combate 
à violência, para a saúde 
da mulher, para geração 
de emprego e equiparação 
de salário”. 

Entre os vários cortes 
feitos para ‘garantir’ os R$ 
19,4 bilhões do Orçamento 

Secreto, estão os recursos 
destinados a tratamentos 
e combate ao câncer, que 
cairão de R$ 175 milhões 
para R$ 97 milhões – um 
corte de 45%. 

Principais sintomas 
do câncer de mama

Os principais sinais e 
sintomas suspeitos são: ca-
roço (nódulo), geralmente 
endurecido, fixo e indolor; 
pele da mama avermelha-
da ou parecida com casca 
de laranja, alterações no 
bico do peito e saída es-
pontânea de líquido de um 
dos mamilos. Também 
podem aparecer pequenos 
nódulos no pescoço ou na 
região embaixo dos braços 
(axilas).

Quem precisa estar 
mais atenta ao 
câncer de mama?
• Quem tem 50 anos ou 
mais;
•  Quem começou a 
menstruar antes dos 12 
anos;
• Quem entrou na me-
nopausa após os 55 anos;
• Quem possui histórico 
familiar de câncer;
• Quem teve a primeira 
gravidez após os 30 anos;
• Quem não tem filhos;
• Quem fez radioterapia 
na região do tórax para 
tratamento de outro tipo 
de câncer durante a ado-
lescência.

Com informações do 
INCA e do Instituto Avon. 

COMISSÃO DAS METALÚRGICAS DO ABC CONVIDA PARA 
CONVERSA SOBRE SAÚDE DA MULHER 

Atividade integra Outubro Rosa, mês de prevenção e combate ao câncer de mama

“Este é um 
momento 

essencial para 
pensarmos na 

nossa saúde, 
lembrarmos da 

importância 
das consultas 
preventivas e 

aproveitarmos 
para tirar 
dúvidas”

“Sabemos que 
além de não se 
importar, esse 

governo não 
tem medidas 

de combate 
à violência, 

para a saúde 
da mulher, 
geração de 
emprego e 

equiparação de 
salários”
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– Lei dos 30 dias
Para ter agilidade nos diagnósti-

cos, foi criada a lei dos 30 dias, que 
estabelece que os exames necessá-
rios para a confirmação do câncer 
sejam feitos no prazo de 30 dias. 

– Lei dos 60 dias
Toda mulher diagnosticada com 

câncer tem direito a começar o tra-
tamento em um prazo de até 60 dias. 

– Medicamentos
A paciente terá acesso aos me-

dicamentos disponibilizados pelo 
SUS, definidos de acordo com sua 
eficácia e segurança para tratar a 
doença.

– Cirurgia plástica
Toda paciente que teve a mama 

retirada total ou parcialmente tem 
direito à cirurgia plástica repara-
dora, realizada no mesmo proce-
dimento cirúrgico da mastectomia.

– Dúvidas?
Há um canal específico para tirar 

dúvidas sobre o tema: 
0800 773 1666

SAIBA QUAIS DIREITOS DAS MULHERES



• Depois do treino aberto 
na segunda-feira com 
quase 30 mil pessoas, o 
Corinthians fez o último 
treino antes da decisão 
da Copa do Brasil com 
portões fechados ontem.

• O Corinthians deve levar 
todo o elenco para a 
decisão, inclusive Pauli-
nho, que só deve voltar a 
jogar no ano que vem, e 
Bruno Méndez, que não 
está inscrito na compe-
tição. 

• O Corinthians protestou 
contra a arbitragem na 
Libertadores feminina, 
com pênaltis e faltas não 
marcadas nos dois jogos 
da fase de grupos. 
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Tribuna Esportiva

LIBERTADORES 
FEMININA
Hoje – 19h15

Corinthians x Olimpia
Equador

COPA DO BRASIL
Hoje – 21h45

Flamengo x Corinthians
Maracanã 

x

x

Levantamento 
do MPT mostra 
que denúncias 

passaram de 
45 para 334 no 

período 

Após o 1º turno 
das eleições, 
as denúncias 

de assédio eleitoral 
recebidas pelo MPT 
(Ministério Público do 
Trabalho) saltaram de 
45 para 334 até a últi-
ma segunda-feira, 17. 
O número já é maior 
do que todo o período 
de campanha eleito-
ral de 2018, quando 
foram recebidas 212 
denúncias envolvendo 
98 empresas. 

O procurador-geral 
do Trabalho, José de 
Lima Ramos Pereira, 
em entrevista ao jornal 
Folha de S.Paulo, afir-
mou que a preocupa-
ção é que patrões estão 
achando normal fazer 
ameaças aos trabalha-
dores. 

“Geralmente, quan-
do alguém comete as-

Denúncias de assédio eleitoral aumentam 
após o 1º turno

fotos: divulgação

sédio moral, por exem-
plo, faz escondido, não 
deixa provas. Agora, 
não. É como se fosse 
um elemento da relação 

PLR na Stamper Diferentemente do publicado na edição de ontem, a PLR na Stamper, em Diadema, será paga 
em duas parcelas, a primeira neste mês e a segunda em janeiro de 2023. 

trabalhista você forçar 
alguém a votar em um 
candidato porque você 
o emprega. Não pode 
ser normal”, disse. 

“O que me espan-
ta é a normalização, a 
banalização do ilícito. 
Não estão nem preocu-
pados se vão ver, se não 
vão ver. Ou acreditam 
que não tem instituição 
funcionando, ou acre-
ditam que isso é um 
ato normal”, afirmou na 
entrevista. 

Entre os casos estão 
ameaças de demissão, 
atrasos nos pagamentos 
e promessas de prêmios 
em dinheiro para votar 
no candidato que o 
empregador defende. 
Intimidar trabalhado-
res a votar em determi-
nado candidato é ilegal. 
A legislação prevê até 
quatro anos de prisão 
e multa. 

Denuncie
O Sindicato dispo-

nibiliza o número de 
WhatsApp (11) 91737-
7029 para receber de-
núncias, que podem ser 
feitas de forma anônima 
e por qualquer trabalha-
dor, mesmo que não seja 
da base.

Se o denunciante ti-
ver imagens, e-mails 
ou testemunhas que 
ajudem a comprovar 
o assédio e/ou ameaça 
também é importante 
disponibilizar. As de-
núncias serão encami-
nhadas ao MPT e o Sin-
dicato também atuará 
diretamente no caso.

Outros meios são fazer 
a denúncia pelo portal da 
CUT (cut.org.br), pela 
plataforma lançada pelas 
centrais sindicais (asse-
dioeleitoralecrime.com.
br) ou diretamente pelo 
site do MPT (mpt.mp.br). 

DENUNCIE AO SINDICATO! 
ASSÉDIO ELEITORAL É CRIME!

(11) 91737-7029


