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Sindicato alerta para a importância do diagnóstico 
precoce do câncer de próstata, o segundo tipo mais 

frequente entre brasileiros.

SAÚDE DO HOMEM
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Lula na COP27
Bolsonaro não é 
esperado no en-
contro de chefes 
de Estado durante 
a 27ª COP27 
(Conferência das 
Nações Unidas 
sobre as Mudan-
ças Climáticas), 
realizada no Egito 
desde domingo, 6, 
até dia 18. Já Luiz 
Inácio Lula da Silva 
foi convidado e é 
uma das presenças 
mais aguardadas. 

Alimentação Escolar
Nota técnica do 
Observatório da 
Alimentação Es-
colar e a Organi-
zação pelo Direito 
Humano à Alimen-
tação e à Nutrição 
Adequadas revela 
que o veto de Bol-
sonaro ao reajuste 
de 34% ao Progra-
ma Nacional de 
Alimentação Esco-
lar levará a preju-
ízos na ordem de 
R$ 1,4 bilhão por 
ano aos estados. 

Vacina para bebês 
As vacinas contra 
Covid para bebês 
de 6 meses a 2 
anos com comor-
bidades devem 
começar a ser 
distribuídas aos 
estados nesta sema-
na. O imunizante 
da Pfizer, único 
aprovado para 
essa faixa, recebeu 
aval da Anvisa há 
mais de um mês e 
meio, mas a falta 
de imunizantes 
travou o início da 
campanha. 

Notas e recadosSindicato participa de missão para conhecer ferramentarias na Alemanha

O co ordenador-
-geral da repre-
s e nt a ç ã o  d o s 

trabalhadores na Volks, 
José Roberto Nogueira da 
Silva, o Bigodinho, parti-
cipou de uma missão na 
cidade de Düsseldorf, na 
Alemanha, para conhecer 
ferramentarias e as últimas 
novidades do setor entre 
os dias 15 e 23 de outubro. 

A missão foi organiza-
da pela Abinfer (Associa-
ção Brasileira da Indústria 
de Ferramentais) e reuniu 
empresários brasileiros. 
“Foi muito importante ter 
a representação dos traba-
lhadores acompanhando 
a missão, em uma agenda 
intensa para visitar ferra-
mentarias, verificar como 
elas estão se organizando e 
as novidades tecnológicas”, 
contou. 

Entre as visitas o diri-
gente ressaltou a visita à 
matriz da Grob na Ale-
manha. “Fizeram uma 
cesta de basquete a partir 
de um bloco de alumínio 
que foi usinado em uma 
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Dos vários desafios 
que o governo eleito tem 
para comandar o país nos 
próximos quatro anos, a 
agilidade nas negociações 
com o Congresso Federal 
é colocada à prova antes 
mesmo da posse em 1º de 
janeiro de 2023. Os com-
promissos de campanha do 
presidente Lula esbarram 
num orçamento reduzido 
e absolutamente compro-
metido. 

Dentre os vários temas 
em discussão a equipe de 
transição do presidente 

Lula está empenhada em 
garantir já para o orça-
mento de 2023 recursos 
para a correção do salário 
mínimo acima da inflação, 
o que não acontece desde 
2019. É uma medida im-
portante, pois deve recu-
perar o poder de compra 
de mais de 24 milhões de 
aposentados e 33 milhões 
de trabalhadores. 

Outro destaque é a ma-
nutenção do Auxílio Brasil, 
rebatizado de Bolsa Famí-
lia, no valor de R$ 600, um 
acréscimo de quase 50% 

em relação aos R$ 405 pre-
visto pela lei orçamentária 
para 2023. 

Por fim, a equipe de 
transição negocia com o 
atual Congresso Nacional 
a aprovação de uma nova 
faixa de isenção do Im-
posto de Renda que pode 
desonerar cerca de 25 mi-
lhões de trabalhadores que 
ganham até R$ 5 mil.

Todas essas medidas 
somadas as contas deixadas 
pelo atual governo, que 
aumentaram principal-
mente no ano de eleição, 

têm como empecilho os 
limites do teto dos gastos. 
O movimento sindical bra-
sileiro sempre apontou as 
fragilidades dessa política 
que agora precisa ser flexi-
bilizada. 

Portanto, a aprovação 
da chamada PEC (Pro-
posta de Emenda à Cons-
tituição) da Transição, que 
busca as garantias legais 
para a elevação dos gastos 
públicos de forma extraor-
dinária, pode marcar uma 
nova época para a retoma-
da do Brasil.

Os desafios de um novo tempo
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Comitiva 
também 
visitou a 

Feira K da 
indústria do 

plástico e 
da borracha

máquina cinco eixos de 
última geração, 80 horas 
de usinagem”, destacou. 

Os participantes tam-
bém estiveram na Feira 
K, uma das mais impor-
tantes da indústria do 
plástico e da borracha, 
com mais de três mil ex-

positores em 17 pavilhões 
do centro de exposição da 
mesma cidade. 

“São máquinas de úl-
tima geração, de sopro, 
injeção, extrusão, filme, 
termoformagem e roto-
montagem. A nossa defe-
sa é pelo resgate do setor 

de ferramentaria aqui no 
Brasil, pela sua importân-
cia para toda a indústria, 
com desenvolvimento e 
nacionalização de produ-
tos que possam garantir 
empregos de qualidade, 
mais renda e conheci-
mento”, concluiu. 
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A campanha ‘Novembro 
Azul’ visa alertar para 
a importância do diag-

nóstico precoce do câncer de 
próstata, o mais frequente entre 
os homens brasileiros depois 
do câncer de pele. No Brasil, 
um homem morre a cada 38 
minutos devido ao câncer de 
próstata, segundo os dados Inca 
(Instituto Nacional do Câncer). 
Se descoberto no início, as 
chances de cura são de até 90%.

O Inca estima 65.840 novos 
casos da doença em 2022 e diz 
que o diagnóstico precoce fa-
vorece a cura. No ano passado, 
foram registradas 16.055 mortes 
em decorrência do câncer de 
próstata, o que equivale a 44 
mortes por dia. A cada 41 ho-
mens, pelo menos 1 morrerá de 
câncer de próstata.

A recomendação do Instituto 
é que homens a partir dos 50 
anos, mesmo sem apresentar 
sintomas, procurem um urolo-
gista para a realização de exames 
preventivos. Já aqueles pacientes 
que têm antecedentes familiares 
para câncer ou homens negros, a 
indicação é que façam a avaliação 
mais cedo, a partir dos 45 anos.

“Precisamos vencer todos 
os preconceitos, infelizmente 
o assunto ainda é tabu entre os 
homens, temos que dialogar 
mais sobre isso. Nesse caso, é 
preciso criar o hábito de realizar 
os exames de rotina de sangue, 

HOMENS A PARTIR DOS 50 ANOS DEVEM REALIZAR 
EXAMES PREVENTIVOS DE CÂNCER DE PRÓSTATA

Se descoberta no início, a doença, segundo tipo de câncer mais 
frequente entre os brasileiros, tem 90% de chances de cura

“Infelizmente 
o assunto 

ainda é 
tabu entre 
os homens, 
temos que 

dialogar mais 
sobre isso”

Cerca de 20% 
dos pacientes 

com câncer de 
próstata são 

diagnosticados 
somente pela 
alteração no 
toque retal

imagem e de toque. Estar atento 
às recomendações dos órgãos de 
saúde, cobrar do poder público 
que haja espaço disponível para 
atendimento a toda população e 
atuar na conscientização e pre-
venção dessa e de tantas outras 
doenças”, alertou o vice-presiden-
te do Sindicato, responsável pela 
pasta de saúde, Carlos Caramelo. 

N o v e m b r o  A z u l

O QUE É A PRÓSTATA?
É uma glândula do sis-

tema reprodutor mascu-
lino, que pesa cerca de 20 
gramas, e se assemelha a 
uma castanha. Ela locali-
za-se abaixo da bexiga e 
sua principal função, jun-
tamente com as vesículas 
seminais, é produzir o 
esperma.

Sintomas
Na fase inicial, o câncer 

de próstata não apresenta 
sintomas e quando alguns 
sinais começam a aparecer, 
cerca de 95% dos tumores 
já estão em fase avançada, 
dificultando a cura. Na fase 
avançada, os sintomas são:

• dor óssea;
• dores ao urinar;
• vontade de urinar 

com frequência;
• presença de sangue na 

urina e/ou no sêmen.

EXAME DE TOQUE
Cerca de 20% dos pacientes 

com câncer de próstata são diag-
nosticados somente pela alteração 
no toque retal.  O exame é rápido 
(dura em média 10 segundos), 
indolor e não traz riscos à saúde. 
Outros exames poderão ser solici-
tados se houver suspeita de câncer 
de próstata, como as biópsias, que 
retiram fragmentos da próstata 
para análise, guiadas pelo ultras-
som transretal. 

FATORES DE RISCO
• Idade (cerca de 62% dos 

casos são de homens a partir dos 
65 anos);

• Histórico familiar e raça 
(maior incidência entre os ne-
gros);

• Alimentação inadequada, à 
base de gordura animal e deficien-
te em frutas, verduras, legumes e 
grãos;

• Sedentarismo;
• Obesidade.

Fontes: CUT e Sociedade Brasileira de Urologia. 



BRASIL LADIES CUP
Hoje – 18h30

São Paulo x Ferroviária
Araraquara

• O técnico Tite anunciou 
os 26 jogadores que 
vão representar o Brasil 
na Copa do Mundo. Os 
goleiros são Alisson, 
Ederson e Weverton. 

• Nas laterais, Danilo, 
Alex Sandro,  Danie l 
Alves e Alex Telles. Na 
zaga, Militão, Marqui-
nhos, Thiago Si lva e 
Bremer. 

• No meio-campo da se-
leção foram convocados 
Bruno Guimarães, Case-
miro, Fabinho, Fred, Pa-
quetá e Everton Ribeiro. 

• No ataque, Neymar, Vi-
nicius Jr, Antony, Rodry-
go, Raphinha, Richarli-
son, Pedro, Gabriel Jesus 
e Gabriel Martinelli.  
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Tribuna Esportiva
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Os trabalhado-
res na ZF, em 
São Bernardo, 

aprovaram em assem-
bleia no último dia 27 
o acordo de compensa-
ção de horas dos jogos 
do Brasil na Copa do 
Mundo Catar 2022. 

A proposta foi ne-
gociada pelo Sindica-
to com a empresa. O 
coordenador do CSE, 
José Ribamar Feitosa 
da Silva, agradeceu a 
todos os companheiros 
e as companheiras. 

“A compreensão e 

a unidade dos traba-
lhadores foram funda-
mentais para construir 
um resultado favorá-
vel para todos pode-
rem assistir a Copa do 
Mundo. Alguns jogos 
serão acompanhados 
dentro da fábrica, com 

ganho de horas abo-
nadas, e em outros os 
trabalhadores poderão 
assistir em suas casas 
de forma mais tranqui-
la”, afirmou. 

“Isso mostra a im-
portância do CSE, da 
representação sindi-
cal dentro da fábrica, 
com a insistência em 
discutir com a empre-
sa acordos que resul-
tem em ganhos para 
os trabalhadores. Es-
tamos sempre juntos 
para construir cada 
vez mais resultados 
favoráveis para o futu-
ro dos trabalhadores”, 
destacou Ribamar. 

A Copa do Mundo 
começa no dia 20 de 
novembro, com ce-
rimônia de abertura 
marcada para 12h (ho-
rário de Brasília). Na 
fase de grupos, o Brasil 
joga dias 24 (Sérvia) e 
28 (Suíça) de novem-
bro e 2 de dezembro 
(Camarões). 

Trabalhadores na ZF aprovam acordo de 
compensação de horas

foto: adonis guerra 

BRASILEIRÃO 
Hoje – 21h30

São Paulo x Internacional
Morumbi

x

x

Escola “Dona Lindu” está com inscrições abertas para 
cursos em parceria com o Senai

Inscrições vão 
até sexta-feira, 

11. A novidade 
é a turma das 
18h de auxiliar 
administrativo

A Escola Livre para 
Formação Inte-
gral “Dona Lin-

du” está com inscrições 
abertas para os cursos em 
parceria com o Senai de 
auxiliar administrativo, 
informática pacote Office 
e leitura interpretação de 
desenho com metrologia. 
A novidade é a turma das 
18h às 21h para o curso 
de auxiliar administrativo. 

Podem participar só-
cios do Sindicato, seus 
dependentes, sócios de 
outras categorias e desem-
pregados. As inscrições 
vão até sexta-feira, 11, e 
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 Regio-
nal Diadema do Sindicato 
(Av. Encarnação, 290, 
Piraporinha). Mais in-
formações: 4061-1048 ou 
WhatsApp 99877-9604.

Auxiliar administrativo
Idade mínima: 16 anos

Segunda a sexta, das 13h às 17h
(de 17/01/2023 a 20/03/2023)

Segunda a sexta, das 18h às 21h 
(de 17/01/2023 a 12/04/2023)

Informática pacote Office
Idade mínima: 14 anos

Terça a sexta, das 9h às 13h 
(de 17/01/2023 a 02/03/2023)

Leitura interpretação 
de desenho com metrologia 
Idade mínima: 14 anos
Terça a sexta, das 14h45 às 17h45 
(de 17/01/2023 a 29/03/2023)


