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Diretoria dialogou com 
os trabalhadores sobre 

a roda de conversa do 
dia 26, além de tratar da 
Campanha Salarial e da 

importância das eleições. 
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Combate às 
fake news

Representantes 
da campanha de 
Lula pediram que 
o presidente do 
TSE, Alexandre 
de Moraes, con-
ceda uma liminar 
para desarti-
cular uma rede 
criminosa que 
estaria atuando 
na disseminação 
massiva de fake 
news em favor de 
Bolsonaro.

Por justa causa
A Justiça do 
Trabalho está 
confirmando 
demissões por 
justa causa nos 
casos em que 
trabalhadores 
postam vídeos 
no TikTok consi-
derados ofensi-
vas à reputação 
de empresas ou 
a de colegas de 
trabalho. Atual-
mente, tramitam 
157 processos 
sobre essas de-
missões. 

Por Danos morais
O Tribunal Regio-
nal do Trabalho 
da 3ª Região de 
MG condenou o 
dono de uma loja 
de Barbacena a 
pagar indeniza-
ção por danos 
morais, de R$ 
4.142,79, a um 
ex-vendedor que 
era obrigado a 
fazer faxina no 
trabalho se não 
batesse a meta 
estabelecida pela 
gerente.
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Notas e recadosSTF libera prefeitos e concessionárias para oferecerem 
transporte gratuito no 2º turno

De acordo 
com a decisão, 

a liberação 
se trata de 

garantia 
constitucional 

do direito de 
voto 

O ministro Luís 
Roberto Barro-
so, do STF (Su-

premo Tribunal Federal), 
liberou prefeituras e em-
presas concessionárias 
para oferecerem o servi-
ço de transporte público 
grátis no dia 30 de outu-
bro, segundo turno das 
eleições.  

Os gestores que for-
necerem o serviço não 
poderão ser alvo de puni-
ções eleitorais ou por im-
probidade. Para Barroso, 
a liberação do transporte 
se trata da garantia cons-
titucional do direito de 
voto e, por isso, não pode 
haver qualquer discrimi-
nação de posição polí-
tica. A decisão atendeu 
pedido de esclarecimento 
feito pela Rede Sustenta-
bilidade.

O ministro não aten-
deu ao pedido para obri-
gatoriedade de concessão 
do serviço gratuitamente 

em todo o país no segun-
do turno, mas confirmou 
o entendimento de que o 
transporte público deve 
ser mantido em níveis 
normais. Em caso de 
descumprimento, os ges-

tores podem sofrer crime 
de responsabilidade. 

A argumentação da 
Rede levou em conta o 
elevado índice de abs-
tenção no primeiro tur-
no, que possivelmente 

estaria associado à crise 
econômica e à pobreza, o 
que impactou no direito 
do voto dos mais vulne-
ráveis. 

Com informações da 
CUT. 

Comente este artigo. 
Envie um e-mail para 
dstma@smabc.org.br

Departamento de Saúde do 
Trabalhador e Meio Ambiente

Era o ano de 1990. Um 
evento, “Corrida pela cura”, 
ocorreu em Nova Iorque, 
para arrecadar fundos que 
culminaram na criação da 
instituição Susan G. Komen 
Breast Cancer Foundation. 
Fruto da promessa feita à 
irmã dois anos mais velha, 
que morrera dez anos antes, 
Nancy, a irmã sobrevivente, 
ganhou notoriedade, prê-
mios e o título de embai-
xatriz da Boa Vontade para 
Controle de Câncer.

Essa foi a origem do Ou-
tubro Rosa, o movimento 
de conscientização sobre o 

câncer de mama. No Brasil 
o primeiro aconteceu em 
2002, no parque Ibirapuera, 
em São Paulo, com ilumina-
ção rosa no Obelisco.

O câncer de mama é o 
tipo que mais acomete mu-
lheres em todo o mundo. 
Cerca de 2,3 milhões de ca-
sos novos foram estimados 
para 2020, o que represen-
ta cerca de um quarto de 
todos os tipos de tumores 
em mulheres. No Brasil, 
a estimativa foi de 66.280 
casos novos em 2021. As 
maiores taxas de incidência 
e de mortalidade estão nas 

regiões Sul e Sudeste.
Diversos fatores estão 

relacionados ao desenvol-
vimento da doença, como: 
envelhecimento, vida re-
produtiva, antecedente fa-
miliar, consumo de álcool, 
excesso de peso, atividade 
física insuficiente e expo-
sição à radiação ionizante.

Os principais sinais e 
sintomas suspeitos são: 
caroço fixo e indolor; pele 
da mama avermelhada ou 
parecida com casca de la-
ranja; alterações no bico do 
peito e saída espontânea de 
líquido. Também podem 

aparecer pequenos nódulos 
no pescoço ou nas axilas.

Diagnosticar o câncer 
precocemente aumen-
ta significantemente as 
chances de cura, sendo 
que 95% desses casos têm 
possibilidade de cura. Por 
isso, a mamografia é im-
prescindível, pois o auto-
exame das mamas não se 
diferencia caroços muito 
pequenos. Mamografias 
anuais são recomendadas 
a partir dos 50 anos e antes 
(40 anos) se há anteceden-
te familiar. Consulte seu 
ginecologista.

OUTUBRO ROSA
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Na manhã de ontem, 
parte da diretoria exe-
cutiva do Sindicato 

esteve na empresa Resil, em 
Diadema, entregando a Tribu-
na Metalúrgica aos trabalhado-
res e trabalhadoras na entrada 
do turno. 

A edição trouxe na matéria 
principal dados sobre o câncer 
de mama, a importância da 
prevenção e do diagnóstico 
precoce, além do convite para 
as companheiras da base par-
ticiparem de uma atividade na 
Sede que debaterá o tema. 

O coordenador da Regional 
Diadema, Antonio Claudiano 
da Silva, o Da Lua, destacou a 
importância do Outubro Rosa, 
lembrou a luta para fechar 
acordo na Campanha Salarial e 
a necessidade de escolher presi-
dente e governador comprome-
tidos com a classe trabalhadora. 

“Além de alertar sobre o 
câncer de mama, que também 
acomete os homens (em 1% 
dos casos), tema que sempre 
tratamos com atenção, dia-
logamos sobre a Campanha 
Salarial que já está quase toda 
resolvida, e da importância da 
eleição nacional e estadual. É o 
momento de todos refletirem, 
dialogar com seus familiares e 
amigos para termos, a partir do 
próximo período, uma política 
voltada para a indústria, a paz, 
o amor e a boa convivência 
entre os povos no nosso país”.  

DIREÇÃO EXECUTIVA ENTREGA TRIBUNA NA RESIL E CONVIDA 
COMPANHEIRAS PARA ATIVIDADE DO OUTUBRO ROSA

Roda de conversa sobre saúde da mulher será no próximo dia 26, na Sede

“É o momento de 
todos refletirem 

para termos, 
a partir do 

próximo período, 
uma política 
voltada para 

a indústria, a 
paz, o amor e a 

boa convivência 
entre os povos”

“É fundamental 
para os 

trabalhadores 
um meio de 

comunicação 
como a Tribuna 

Metalúrgica”

"O assunto 
sobre saúde 
integral da 

mulher é muito 
importante 

para todas nós"

Convite a todas 
A coordenadora da Comis-

são das Metalúrgicas do ABC, 
Maria do Amparo Ramos, 
chamou as companheiras para 
participarem da atividade. "O 
assunto sobre saúde integral 
da mulher é muito importante 
para todas nós, para nossa saú-
de e também para ajudarmos, 
de alguma forma, as mulheres 
que estão ao nosso redor. Por 
isso é essencial que todas par-

ticipem e convidem as amigas 
e familiares”. 

Comunicação fundamental 
O coordenador de área, João 

Paulo Oliveira, ressaltou a rele-
vância da Tribuna Metalúrgica 
no dia a dia dos trabalhadores. 
“É fundamental um meio de 
comunicação como a Tribuna 
Metalúrgica, pois somos inunda-
dos diariamente por matérias que 
vêm da imprensa tradicional e que 

atendem aos interesses das classes 
dominantes. Inclusive tentando 
fazer os trabalhadores acredita-
rem que os ataques aos nossos 
direitos seriam necessários para 
manter nossos empregos”. 

“A entrega da Tribuna pela 
direção executiva mostra que não 
importa o tamanho da fábrica, 
o segmento, a nossa categoria 
é unida e a direção está sempre 
próxima e preocupada com todos 
os trabalhadores e trabalhadoras”. 

fotos: adonis guerra



• O São Paulo terá uma 
sequência de três jogos 
contra equipes que lutam 
contra o rebaixamento 
para tentar se aproximar 
do G-8, Coritiba, Juven-
tude e Ceará.

• Com desfalque na defe-
sa, o São Paulo tem Léo 
e Luizão como zagueiros. 
Ferraresi e Beraldo estão 
suspensos e Arboleda e 
Miranda, lesionados. 

• Já classificado na Li-
bertadores feminina, o 
Palmeiras disputa hoje 
a última rodada da fase 
de grupos contra Uni-
versidad de Chile, que 
também venceu os dois 
jogos. 
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Tribuna Esportiva

LIBERTADORES 
FEMININA
Hoje – 19h15

Palmeiras x Universidad de Chile 
Equador 

x

BRASILEIRÃO
Hoje – 20h

São Paulo x Coritiba
Morumbi

x

Segundo 
dados do 

IPCA, o grupo 
alimentação 

e bebidas 
acumula 

inflação de 
9,54% no ano

Há 28 anos, des-
de o início do 
Plano Real, 

em 1994, os brasileiros 
não pagavam preços 
tão altos para colo-
car comida na mesa. 
Muitos reduziram a 
quantidade de produtos 
e outros pararam de 
comprar até itens bási-
cos como feijão e arroz, 
o que contribui para o 
aumento da inseguran-
ça alimentar no país.

A terceira deflação 
registrada este ano foi 

causada principalmen-
te pela queda nos pre-
ços dos combustíveis, 
uma decisão eleitoreira 
de Bolsonaro e só atin-
giu a gasolina, produto 
que depois da eleição 
deve voltar a subir toda 
semana.   

O grupo alimenta-
ção e bebidas acumula 
inflação de 9,54% no 
ano, de janeiro a se-
tembro. É a maior alta 
para os nove primeiros 
meses do ano em quase 
três décadas, segundo 

consultas da Folha de 
S.Paulo aos dados do 
IPCA (Índice Nacional 
de Preços ao Consumi-
dor Amplo), índice ofi-
cial da inflação do país, 
calculado pelo IBGE.

Trata-se do avanço 
mais intenso para o 
acumulado de janeiro 
a setembro desde 1994 
(915,08%), quando o 
Brasil ainda vivia o re-
flexo da hiperinflação.

Essa disparada dos 
preços afeta principal-
mente os mais pobres, 

Inflação dos alimentos é a maior desde 1994 fotos: divulgação

porque a compra de ali-
mentos consome uma 
fatia maior do orça-
mento dessas famílias 
na comparação com 
faixas de renda mais 
elevadas. 

O melão foi o ali-
mento que mais su-
biu no acumulado do 
ano, alta de 74,37%, 
seguido por cebola 
(63,68%) e leite longa 
vida (50,73%). 

Cesta básica
De acordo com o 

Dieese (Departamento 
Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socio-
econômicos), apenas 
cinco de 17 capitais que 
integram a Pesquisa 
Nacional da Cesta Bási-
ca de Alimentos tinham 
cesta básica abaixo de 
R$ 600, valor do Au-
xílio Brasil (Aracaju, 
Salvador, João Pessoa, 
Natal e Recife). São 
Paulo tem a cesta básica 
mais cara do país, R$ 
750,74. 

Entre agosto e se-
tembro deste ano, o 
valor diminuiu em 12 
das 17 capitais. No acu-
mulado de 2022, todas 
as capitais pesquisadas 
apresentaram alta de 
preços. Em compara-
ção a setembro de 2021, 
todas as cidades da pes-
quisa também tiveram 
alta de preços. 

Em setembro deste 
ano, o tempo médio de 
trabalho necessário para 
adquirir uma cesta bási-
ca foi de 118 horas e 14 
minutos. Em setembro 
do ano passado, a jor-
nada necessária era de 
115 horas e 2 minutos. 

Com informações 
da CUT. 

Cipa na Dura 
Automotive

Os companheiros na Dura Automotive, em Rio Grande da Serra, elegem segunda-feira, 24, seus repre-
sentantes de CIPA na fábrica.

Vote em Jonathan Pereira dos Santos, o Robô, e Roseneide Alves, a Rose, ambos no setor mecanismos. 
Eles são apoiados pelo Sindicato, comprometidos e bem preparados para defenderem as condições de 

saúde e segurança dos trabalhadores.

DENUNCIE AO SINDICATO! 
ASSÉDIO ELEITORAL É CRIME! (11) 91737-7029


