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Em Ribeirão Pires, o presidente 
do Sindicato, Moisés 

Selerges, e diretores da 
executiva dialogaram com os 

companheiros e companheiras. 

TRABALHADORES NA 
ESTAMPFER RECEBEM 
TRIBUNA NA MÃO DA 

DIRETORIA
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Recorde de informais
O número de tra-
balhadores sem 
carteira assinada 
bateu o recorde 
histórico. São 13,4 
milhões de brasilei-
ros nessa situação, 
um aumento de 
2,3% (297 mil pes-
soas) em relação ao 
trimestre anterior, e 
de 11,8% (1,4 mi-
lhão de pessoas) no 
ano. Já a taxa de 
informalidade ficou 
em 39,1% da popu-
lação ocupada. 

Diplomação
A diplomação do 
presidente eleito, 
Lula, e do vice-presi-
dente eleito, Geral-
do Alckmin, será no 
dia 12 de dezem-
bro, às 14h, infor-
mou o TSE. A data 
foi antecipada para 
tentar desestimular 
atos golpistas nas 
portas dos quartéis 
e nas estradas. 

Defasagem no 
aprendizado 

Apenas 5% dos 
estudantes brasi-
leiros terminam o 
ensino médio em 
escola pública com 
o aprendizado 
adequado em ma-
temática. O estudo 
é do Iede (Interdisci-
plinaridade e Evi-
dências no Debate 
Educacional) com 
base nos resultados 
do Saeb de 2021, 
principal termôme-
tro da educação 
brasileira.

Notas e recadosTrabalhadores na Soma, Pro-Sol e Heliotek 
aprovam PLR negociada pelo Sindicato

Em assembleia na 
tarde da última ter-
ça-feira, 29, os traba-

lhadores na Soma, Pró-Sol e 
Heliotek, em Ribeirão Pires, 
aprovaram o acordo de PLR 
(Participação nos Lucros e 
Resultados) negociado pelo 
Sindicato com a direção da 
fábrica. O valor será pago 
em parcela única em janeiro 
de 2023.

O coordenador da Re-
gional Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra, Marcos 
Paulo Lourenço, o Mar-
quinhos, contou que o pro-
cesso de negociação não 
foi fácil. “A negociação se 
arrastou um pouco, mas 
com o empenho de todos 
conseguimos chegar a um 
valor considerável, signifi-
cativo, que contemplou o 
que a maioria esperava”. 

O dirigente ressaltou a 
importância de os traba-
lhadores e as trabalhadoras 
ficarem sócios para fortale-
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Pelo acordo o 
valor será pago 

em parcela 
única em 

janeiro de 2023

cer ainda mais o Sindicato. 
“Um sindicato forte é feito 
por trabalhadores organiza-
dos e mobilizados. Sindica-
lize-se”, chamou.  

Contribuição negocial 
Também foi aprovada 

a contribuição negocial. 
Quem ficar sócio até de-
zembro será isento da taxa. 

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

Departamento de Saúde do 
Trabalhador e Meio Ambiente

Enquanto lutamos para 
controlar a nova onda da 
Covid, vamos nos lembrar 
de uma velha conhecida: a 
Aids (ou Sida).

De 1980 a junho de 
2021, foram identificados 
1.045.355 casos de Aids no 
Brasil. O país tem registra-
do, anualmente, uma média 
de 36,8 mil novos casos 
nos últimos cinco anos. 
O número anual de casos 
vem diminuindo desde 
2013, quando se observa-
ram 43.493 casos; em 2020 
foram registrados 29.917 
casos.

A distribuição propor-

cional dos casos de Aids 
mostra uma concentração 
nas regiões Sudeste e Sul, 
correspondendo cada qual 
a 50,6% e 19,8% do total de 
casos; as regiões Nordeste, 
Norte e Centro-Oeste cor-
respondem a 16,5%, 6,9% e 
6,2%, respectivamente.

Observou-se que a 
maioria dos casos de infec-
ção pelo HIV encontra-se 
na faixa de 20 a 34 anos 
(52,9% dos casos). 

A razão entre os sexos 
para o ano de 2020 foi de 2,8 
(M:F), ou seja, 28 homens 
para cada dez mulheres. 
A razão de sexos também 

varia de acordo com a faixa 
etária. Em 2020, a faixa etá-
ria que apresentou a menor 
razão de sexos foi a de 50 
anos ou mais, com razão 
de 1,8, e a faixa etária que 
apresentou a maior razão de 
sexos foi a de 20 a 29 anos, 
com razão de 4,0.

A lenta diminuição da 
taxa de identificação ao lon-
go dos últimos 10 anos e o 
aumento da proporção ho-
mens:mulheres sugere que 
a epidemia não está con-
trolada, vamos ter aumento 
de casos nos anos seguintes, 
mas que há menor incidên-
cia nas mulheres e na trans-

missão vertical (quando a 
mãe passa para o bebê). De 
fato, a taxa de infecção nos 
menores de 5 anos de idade 
caiu de 4,0 (2010) para 1,2 
(2020) casos para cada 100 
mil habitantes.

No entanto, os cortes 
(R$ 407 milhões) do or-
çamento do governo atual 
vão impactar também nos 
programas assistenciais: 
pessoas vivendo com Aids 
e PREP, que distribuem 
medicamentos para barrar 
o desenvolvimento da do-
ença. Mais uma política de 
saúde pública a ser resgata-
da pelo governo Lula.

VELHA PANDEMIA
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O presidente do Sindi-
cato, Moisés Seler-
ges, acompanhado de 

parte da diretoria executiva, 
esteve nas primeiras horas da 
manhã de ontem na Estamp-
fer, empresa situada no distri-
to de Ouro Fino, em Ribeirão 
Pires. Os dirigentes entrega-
ram a Tribuna Metalúrgica 
em mãos aos companheiros e 
companheiras e aproveitaram 
para dialogar com quem che-
gava para iniciar seu turno de 
trabalho. 

Para o coordenador da 
Regional Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra, Marcos Pau-
lo Lourenço, o Marquinhos, 
a ação valoriza o pessoal na 
fábrica, que se sente próximo 
da diretoria do Sindicato. 

“Os CSES e os trabalhadores 
aqui em Ribeirão se sentem 
muito valorizados quando vem 
o pessoal da direção executiva. 
É muito importante isso. É sa-
ber que é um Sindicato enorme, 
com montadoras, empresas 
grandes, mas que o presidente 
e a direção executiva têm esse 
tempo para vir em uma empresa 
que tem 50 trabalhadores, isso 
é muito bom”. 

DIRETORIA DO SINDICATO ENTREGA TRIBUNA NA ESTAMPFER 
E DIALOGA COM TRABALHADORES

Companheiros e companheiras na empresa, no distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires, 
receberam o presidente e diretores da executiva dos Metalúrgicos do ABC

“Os CSES e os 
trabalhadores 

aqui em 
Ribeirão se 

sentem muito 
valorizados 

quando vem 
o pessoal 

da direção 
executiva”

“É sempre 
necessário 

lembrar que 
o Sindicato 

somos todos 
nós”

Acerto que deve continuar
“Com esse formato de fa-

zer ‘Tribuna na mão’ o CSE 
também se sente valorizado 
e percebe que tem muito res-
paldo para fazer a luta. Essa 
é uma ação que o Sindicato 
acertou demais e espero que 
continue fazendo no próximo 
ano”. 

Parte do Sindicato
O CSE na fábrica Wilson da 

Silva Santos Soares, o Wilsão, lem-
brou que a presença da diretoria 
na porta da fábrica faz com que o 
trabalhador e a trabalhadora se sin-
tam realmente parte do Sindicato. 

“É sempre necessário lembrar 
que o Sindicato somos todos nós 
e quando o pessoal vê o presidente 

e a direção executiva na porta da 
fábrica, percebe como são impor-
tantes na composição dos Metalúr-
gicos do ABC”. 

Durante todo esse ano, sema-
nalmente, a entrega da Tribuna 
em mãos aos trabalhadores foi 
feita pela direção em diversas em-
presas da base dialogando com a 
categoria. 
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Ministério 
já havia 
travado 
R$ 2,23 

bilhões; o 
corte total 

chega a 
R$ 3,8 

bilhões na 
saúde

Sócios dos 
Metalúrgicos 

do ABC podem 
fazer a reserva 

de quartos 
com pensão 

completa

O governo Bolso-
naro anunciou 
mais um blo-

queio de R$ 1,65 bilhão 

do orçamento do Mi-
nistério da Saúde. Com 
o corte anterior, o total 
chega a R$ 3,8 bilhões. 

O grupo de trabalho de 
transição do presidente 
eleito Lula indicou, de 
acordo com os dados dis-

poníveis até agora, que o 
setor está um “caos geral”. 

Os cortes atingem 
programas como a Far-
mácia Popular, a habili-
tação de leitos e a com-
pra de medicamentos e 
insumos no último mês 
do governo Bolsonaro. 

No total, o governo 
deve bloquear R$ 15,4 
bilhões por conta do teto 
de gastos. Outra pasta 
duramente afetada pela 
má gestão do governo 
é a educação, com blo-
queio de R$ 1,68 bilhão, 
que somados a cortes 
anteriores, inviabiliza o 
funcionamento de uni-
versidades e institutos 
federais. 

O Ministério do Tra-
balho e Previdência tinha 
R$ 225 milhões, mas terá 
R$ 14 milhões, o que 
coloca em risco o fun-
cionamento das agên-
cias de atendimento aos 
cidadãos. 

Com informações da 
CUT. 

Governo Bolsonaro ataca ainda mais a saúde 
e bloqueia R$ 1,65 bilhão

Nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo, o Sindicato encerrará o expediente duas horas antes do 
início das partidas. Amanhã, 2, o funcionamento será até 14h. 

Expediente do Sindicato nos dias de jogos da Copa

A Colônia de Férias 
da FEM/CUT (Federa-
ção Estadual dos Me-
talúrgicos da CUT), 
em Itanhaém, está com 
vagas disponíveis para 
estadia até o dia 18 de 
dezembro deste ano. 
Sócios dos Metalúr-
gicos do ABC e dos 
sindicatos filiados à Fe-
deração pagam a diária 
de R$ 130 por pessoa, 
com pensão completa 
(café da manhã, almoço 
e jantar). 

Também está inclu-
sa a roupa de cama 
(lençol e cobertores). 
Os quartos têm venti-
lador, guarda-roupas, 
armário de cozinha, 
chuveiro, dois pufes, 
mesa, beliche, cama de 
casal, geladeira ou fri-
gobar e TV. A pousada 

Colônia de férias da FEM/CUT em Itanhaém tem vagas até dia 18 de dezembro

• Com duas v i tór ias e 
bastando um empate 
amanhã para o Brasil 
terminar em primeiro no 
grupo, Tite fará rodízio 
dos jogadores contra 
Camarões. 

• Se confirmar a primeira 
colocação do grupo G, o 
Brasil terá apenas o fim 
de semana para recupe-
ração e treinos. O jogo 
das oitavas de final será 
na segunda-feira. 

Tribuna Esportiva
fotos: divulgação

COPA DO MUNDO

Hoje – 12h

Croácia x Bélgica

Hoje – 12h

Canadá x Marrocos

Hoje – 16h

Japão x Espanha

Hoje – 16h

Costa Rica x Alemanha 

x

x

x

x

conta com piscina e bar.  
A Colônia fica na 

Rua Beritiba, 3.703, 

Suarão, Itanhaém, São 
Paulo.  WhatsApp para 
reservas de sócios: (11) 

9 7552-1223. Mais in-
formações em fem.org.
br/colonia-de-ferias/.


