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Atraso generalizado
O grupo técnico 
da Saúde do 
Gabinete da Tran-
sição identificou 
atraso generaliza-
do dos programas 
de vacinação 
executados pelo 
Ministério da Saú-
de. O atraso não 
ocorre apenas na 
imunização contra 
a Covid-19, mas 
também contra  
poliomielite, difte-
ria e tuberculose.

Lei Júlio Lancelotti
A Câmara dos 
Deputados apro-
vou o Projeto de 
Lei 488/21, que 
proíbe a arquite-
tura hostil em es-
paços de uso pú-
blico nas cidades. 
Antes de chegar 
à Casa, o proje-
to, de autoria do 
senador Fabiano 
Contarato (PT-ES), 
passou por apro-
vação no Senado. 
Por isso agora só 
aguarda a sanção 
presidencial.

Farmácia Popular
O orçamento do 
programa Far-
mácia Popular, 
previsto em R$ 1 
bilhão para 2023, 
está defasado 
em quase R$ 1,8 
bilhão. É o que 
apontam estudos 
do Instituto Brasi-
leiro de Saúde e 
Assistência Farma-
cêutica (Ibsfarma), 
o “Cuida Brasil”. 

Notas e recadosTrabalhadores na Volks discutem prevenção do câncer 
de próstata no Novembro Azul 

Para marcar o No-
vembro Azul, foi 
realizada uma pa-

lestra sobre a prevenção 
do câncer de próstata com 
os trabalhadores na Volks 
na terça-feira, 22, na sala 
central da representação. 
A atividade integrou a 
agenda dos 40 anos da 
Comissão de Fábrica. 

O coordenador-geral 
da representação, José Ro-
berto Nogueira da Silva, 
o Bigodinho, destacou a 
importância de ter infor-
mações e cuidar da saúde. 
“Foi uma oportunidade 
de tirar o preconceito da 
frente e os trabalhadores 
puderam esclarecer suas 
dúvidas sobre como se 
prevenir”, disse. 

Para o representante 
da Comissão de Fábrica, 
Carlos Eduardo Strili-
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Palestra com 
médico uro-
oncologista 

tirou dúvidas 
e alertou para 
a importância 
do diagnóstico 

precoce, com 
chances de 

90% de cura 
cherk, o Kae, é preciso 
avançar ainda mais. “Os 
homens precisam se cui-
dar e derrubar preconcei-
tos. Tenho um exemplo 
dentro de casa, minha 
mãe sempre pegava no 
pé do meu pai para ir ao 

médico e por conta disso 
ele teve um diagnóstico de 
câncer de pele bem preco-
ce. Hoje está tudo bem, 
ele faz acompanhamento 
a cada seis meses”, contou. 

Participaram o médico 
uro-oncologista, Oseas de 

Castro Neves Neto, a fi-
sioterapeuta e especialista 
em saúde da mulher e do 
homem, Fernanda Caro-
line Santos Amaral, além 
do gerente de Relações 
Trabalhistas na Volks, 
Mário Rodrigues.

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

Departamento de Saúde do 
Trabalhador e Meio Ambiente

Câncer de próstata. O 
segundo mais comum, o 
segundo que mais mata a 
população masculina, no 
mundo. São 65 mil casos 
novos ao ano no Brasil, 10% 
destes diagnosticados já em 
fase avançada, com as me-
tástases, com expectativa de 
vida de 10 anos, mesmo com 
tratamento.

Se você tem pai, tio ou 
irmão que teve suspeita, 
hiperplasia ou mesmo não 
confirmou, é importan-

te passar no urologista. E, 
nestes casos, a partir dos 
45 anos, pelo menos. Para 
todos os outros homens, a 
partir dos 50 anos. E não se 
esqueça de seu pai, pois é 
muito frequente após os 65 
anos de idade.

Não são todos os ho-
mens que vão desenvolver 
o câncer, mas 90% dos diag-
nosticados precocemente 
têm cura. No início, a maio-
ria das alterações da prós-
tata não causam nenhum 

sintoma. Se você está com 
dificuldade para iniciar o 
jato de urina, faz várias vezes 
pouca quantidade, você já 
está com alguma alteração 
na próstata. E os óbvios: dor 
ao urinar, sangue na urina 
ou no sêmen, que indicam 
casos mais graves (não perca 
mais tempo).

O diagnóstico é feito por 
exame físico e em cerca de 
20% dos casos já é suficiente 
para ter forte indício da do-
ença, fazer o PSA, biópsia e 

o ultrassom. Só fazer o PSA 
não garante ausência de 
tumor, biópsia é feita apenas 
com indicação médica e o 
ultrassom é transretal: mais 
caro e incômodo do que o 
exame físico.

Viemos de uma socie-
dade machista cheia de pre-
conceitos, que vemos pouco 
a pouco desaparecer. Só com 
educação podemos melho-
rar nossa saúde e qualidade 
de vida. Não deixe pra de-
pois a sua saúde.

NOVEMBRO AZUL

A Prefeitura de Diadema lança amanhã, das 9h às 12h, a campanha do laço branco – homens 
pelo fim da violência contra a mulher, na Câmara Municipal de Diadema (Av. Antônio Piranga, 
474, centro). 

Campanha do laço branco de Diadema
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A direção executiva do 
Sindicato esteve ontem 
na porta da Evacon, 

em Diadema, entregando a 
Tribuna em mãos aos com-
panheiros e companheiras 
na fábrica. O presidente dos 
Metalúrgicos do ABC, Moisés 
Selerges, e parte da direção não 
participaram, por estarem em 
atividade política em Brasília 
(confira detalhes na página 4). 

Os dirigentes foram muito 
bem recebidos pelos traba-
lhadores, que reconhecem a 
importância da atuação do 
Sindicato nas negociações com 
a empresa, conforme relataram 
o coordenador de área, Gilber-
to da Rocha, o Amendoim, e o 
cipeiro Rodrigo Alves da Cruz. 

“A receptividade nessa em-
presa é muito boa, o pessoal 
gosta muito do Sindicato e se 
sente prestigiado e valorizado 
com a presença da direção 
executiva. Fomos recebidos 
com muita alegria por todos”, 
destacou Amendoim. 

O dirigente reforçou que a 
ação demostra que o Sindicato 
se preocupa com todas as em-
presas da categoria indepen-
dentemente do tamanho. “Essa 
é uma empresa em que não 
temos representação sindical, 
mas o Sindicato está atento a 
todas as fábricas da base e a en-
trega da Tribuna feita pela di-
reção executiva demonstra essa 
atenção. Todas as empresas im-
portam para o fortalecimento 
e organização do conjunto da 
classe trabalhadora”. 

Acordo de longo prazo
Amendoim lembrou ainda 

que a Evacon já teve Comitê 
Sindical e que é uma empresa 
com a qual o Sindicato tem 
uma relação muito boa, in-
clusive houve um importante 
acordo que garantiu a perma-
nência dela na região. 

“Eles tinham a intenção de 
sair daqui, mas o Sindicato 
negociou com a direção da 
fábrica um acordo de perma-
nência por 10 anos, esse pe-
ríodo já passou e, apesar das 
dificuldades, a Evacon segue 
firme e emprega hoje cerca de 
140 trabalhadores”. 

DIRETORIA ENTREGA TRIBUNA NA EVACON E MOSTRA A 
IMPORTÂNCIA DE ESTAR PRESENTE EM TODAS AS FÁBRICAS

Trabalhadores se sentem valorizados e prestigiados com a presença dos 
dirigentes nas fábricas

“A receptividade 
nessa empresa 
é muito boa, 
o pessoal 
gosta muito 
do Sindicato 
e se sente 
prestigiado e 
valorizado com 
a presença da 
direção”

“Já passamos 
por momentos 
muito difíceis 
aqui na 
empresa e 
o Sindicato 
sempre nos 
ajudou a 
resolver da 
melhor forma 
possível”

Sindicato sempre junto 
“O pessoal na fábrica ficou 

muito contente com a visita dos 
diretores, é uma forma de nos 

sentirmos valorizados diante 
de uma categoria tão grande.  
Já passamos por momentos 
muito difíceis aqui na empresa 

e o Sindicato sempre nos ajudou 
a resolver da melhor forma 
possível, somos gratos por isso”, 
afirmou o cipeiro.
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Estiveram na 
pauta os casos 

de assédio 
eleitoral 

e práticas 
antissindicais, 

além do debate 
sobre pontos 

da reforma 
Trabalhista 

O presidente do 
Sindicato, Moi-
sés Selerges, o 

diretor executivo, Luiz 
Carlos da Silva Dias, o 
Luizão, e o diretor ad-
ministrativo, Wellington 
Messias Damasceno, es-
tiveram ontem em reu-
niões no TST (Tribunal 
Superior do Trabalho) 
e no MPT (Ministério 
Público do Trabalho), em 
Brasília. 

Pela manhã, no TST, o 
Sindicato debateu com o 
ministro Maurício Godi-
nho Delgado sobre os de-
safios dos trabalhadores e 
do movimento sindical. 

“Tratamos do assédio 
eleitoral que os traba-
lhadores passaram na 
última eleição, inclusive 
em nossa categoria. Tam-
bém discutimos sobre 

a validade dos acordos 
coletivos e pontos da 
legislação trabalhista. O 
ministro foi muito recep-
tível aos estudos e pautas 
apresentados”, contou 
Moisés. 

Também foram de-
batidas sugestões de 
alterações na reforma 
Trabalhista de 2017 e os 
pontos que estão sendo 

Diretores do Sindicato se reúnem com integrantes 
do TST e MPT em Brasília 

A 1ª sessão solene em comemoração ao mês da Consciência Negra de Rio Grande da Serra será realizada 
amanhã, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal (Rua Progresso, 251, Centro), organizada pelo Conselho 
Municipal de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra e pelo poder legislativo da cidade. 

Nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo, o Sindicato encerrará o expediente duas horas antes do 
início das partidas. Hoje, o funcionamento será até 14h. Na segunda-feira, 28, expediente até 11h. No dia 
2 de dezembro, até 14h. 

Sessão solene da Consciência Negra em Rio Grande da Serra

Expediente do Sindicato nos dias de jogos da Copa

O Sindicato sedia a Feira de Economia Solidária hoje, das 10h às 14h, e amanhã, das 10h às 16h. Serão 
comercializados artesanatos, livros e produtos da agricultura familiar. A organização é dos Metalúrgicos 
do ABC, Unisol-SP, Rede de Economia Solidária e Alternativa, Fórum Regional de Economia Solidária do 
ABCDMRR, Cooper Central VR, Central de Movimentos Populares e MST.

Feira de Economia Solidária será hoje e amanhã 

• A seleção brasileira es-
treia hoje na Copa do 
Mundo contra a Sérvia. 
Tite fez mistério sobre a 
escalação dos 11 titula-
res e abriu o treino ontem 
por apenas 15 minutos. 

• Após a estreia, a seleção 
treinará na sexta-feira e 
no fim de semana para 
o segundo jogo, que 
será na segunda-feira, 
dia 28.

Tribuna Esportiva
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COPA DO MUNDO

Hoje – 7h

Suíça x Camarões

Hoje – 10h

Uruguai x Coreia do Sul

Hoje – 13h

Portugal x Gana

Hoje – 16h

Brasil x Sérvia

x

x

x

x

trabalhados internamen-
te pelo Sindicato. “Foi 
uma agenda de diálo-
go sobre as impressões 
do ministro, que dedica 
muito da sua atuação e 
seus estudos para a nego-
ciação coletiva. Tratamos 
dos mais variados temas 
da reforma Trabalhista e 
quais seriam importan-
tes o movimento sindi-
cal buscar corrigir para 
equilibrar as relações de 
trabalho no Brasil”, des-
tacou Luizão. 

MPT 
Na parte da tarde, a 

reunião no MPT foi na 
Conalis (Coordenadoria 
Nacional de Promoção 
da Liberdade Sindical e 
do Diálogo Social), com 
o procurador e coorde-
nador Ronaldo Lima dos 

Santos e o vice-coordena-
dor, Jefferson Rodrigues. 
Luizão ressaltou que 
também foram tratados 
pontos da reforma Tra-
balhista e a experiência 
do canal de denúncias de 
assédio eleitoral. 

“Agradecemos o 
apoio que o MPT nos 
deu e destacamos que, 
além do assédio eleito-
ral, também encontra-
mos práticas antissin-
dicais em empresas, in-
clusive de ameaças para 
que os trabalhadores 
não fizessem os cursos 
oferecidos pelo Sindi-
cato. A ideia é organizar 
um evento conjunto 
no ABC para tratar de 
assédio, práticas antis-
sindicais e outros temas 
no primeiro trimestre 
do ano que vem”. 

MPT

tst


