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Povo vai à rua pedir Fora Bolsonaro e contra carestia

O #ForaBolsonaro no dia 2 de outubro 
levou uma multidão às ruas em mais de 
300 em todo o Brasil e também em 18 pai-
ses, para cobrar do presidente da Câmara 
dos Deputados, deputado federal Arthur 
Lira (PP-AL), que libere um dos mais de 130 
processos de impeachment de Bolsonaro 
parados na Casa, e protestar contra a cares-
tia que tirou comida no prato de milhões de 
famílias brasileiras e o negacionismo do go-
verno que caminha rapidamente para pro-
vocar a morte de 600.000 mortes devido à 
Covid-19.

Convocado por centrais sindicais, mo-
vimentos populares e partidos políticos, o 
#ForaBalsonaro na Avenida Paulista, em São 
Paulo, deixou claro que ninguém aguenta 
mais a alta de preços, muito acima da in-
flação, de alimentos, conta de luz, gasolina, 
etanol, gás de cozinha etc, corroendo o po-
der de compra dos trabalhadores dia após 
dia. Com o agravante de que 14,5 milhões 
de famílias se encontram na extrema po-
breza e 14,1 milhões de trabalhadores estão 
desempregados.

Próximo ato anti-Bolsonaro 
Desde o mês de maio, foi o sexto ato 

#ForaBolsonaro. Mais plural, o protesto 
do dia 2 de outubro reuniu representan-
tes de 21 partidos, segundo os organiza-
dores. E o próximo já está marcado para 
o dia 15 de novembro, feriado que cai 
numa segunda-feira.

Siga a 

página do 

Sindicato
@sindmetalsa

Foto: Ricardo Stuckert
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|  AL Puxadores  |

PLR é paga em duas parcelas

|  Maxion  |
Novos cipeiros tomam posse

|  Lipos  |
Confira 
companheiros 
eleitos

|  Klinger  |
PLR será paga 
em parcela única

|  Colônia de Férias  |
Inscrições para sorteio de reservas no 
Natal e Ano Novo

Assembleia com os trabalhadores da AL Puxadores

A partir da esquerda: Xixi, Tião, Saulo, Mito, diretora Ilca, Edileno, Ronaldo, Calabresa, 
Wesley e Edson

As inscrições para o sorteio 
de reservas na Colônia de Fé-
rias para o período de Natal e 
Ano Novo estarão abertas no 
período de 25 de outubro a 5 
de novembro, das 8h às 17h, 
na sede do Sindicato em Santo 
André. A data do sorteio é no 
dia 7 de novembro.

Período em sorteio:
Natal 23/12/2021 a 27/12/2021

Ano Novo 28/12/2021 a 1/01/2022
Os associados contempla-

dos terão do dia 8/11/2021 a 
12/11/2021 para efetuarem as 
reservas. Após essa data as va-
gas serão passadas aos inscritos 
na lista de espera.

Os trabalhadores e traba-
lhadoras da AL Puxadores, em 
Mauá, aprovaram a proposta da 
PLR 2021, no valor total de R$ 
1.100. Conforme acordo apro-
vado em assembleia realizada 
nos dias 4 e 5 de outubro, o 
pagamento será feito em duas 
parcelas, sendo a primeira, de 
R$ 600, no dia 8 de outubro, e 

os R$ 500 restantes no dia 31 de 
janeiro de 2022, informam os 
diretores Adilson Sapão e Ney. 
Na assembleia, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Santo André e 
Mauá mobilizou os companhei-
ros e companheiras 

 para a Campanha Salarial 
2021, que entra agora na fase 
decisiva das negociações.

No dia 30 de setembro, hou-
ve a posse de novos cipeiros da 
gestão 2021-2022. Ocasião em 
que, por reivindicação do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Santo 
André e Mauá, a empresa acres-
centou profissionais capacita-
dos ao grupo, onde o time de 
HSE (Saúde, segurança e meio 
ambiente) apresentou as novas 
ações que estão em curso. Nes-
ta oportunidade, com os mem-
bros que compõem essa nova 

caminhada, sendo a fonoaudió-
loga Quitéria para atendimento 
ao programa de PCA nos postos 
de trabalho o fisioterapeuta e 
ergonomista Freddy que vão 
desenvolver as ações de estu-
do em conjunto com o comitê 
ergonômico que está sendo es-
tabelecido e estará no chão da 
fabrica no horário das 8h às 16h 
toda quinta -feira, esse trabalho 
já foi iniciado no dia 3  Seguran-
ça em primeiro lugar!

Em eleição realizada no dia 
30 de setembro, os trabalhado-
res da Lipos elegeram os novos 
cipeiros, gestão 2021-2022. O 
diretor Ney informa que são os 
seguintes os titulares: Wesley B. 
Pereira (29 votos); Débora P. da 
Silva (25 votos); Álvaro P. Perei-
ra (10 votos) e Clécio R da Silva. 
Os Suplentes são: Ruan  Silva de 
Souza e Sidnei Freire da Silva.

Os trabalhadores da Klinger 
aprovaram a proposta da PLR 
2021, no valor total de R$ 1.300, 
em assembleia realizada nesta 
segunda-feira, dia 4. Os compa-
nheiros vão receber em parcela 
única no dia 29 de outubro, in-
forma o diretor. Na ocasião, o 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
Santo André e Mauá falou da 
importância de mobilização na 
fábrica nesta Campanha Salarial.

Eleições da CIPA
• 2AJ Equipamento

Inscrições: 
12/10 a 16/10/2021
Eleição: 
 22/10/2021

• MS
Inscrições: 
21/10 a 5/11/2021
Eleição: 
19/11/2021



Órgão oficial do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá
Presidente: Cícero Firmino (Martinha) Vice-presidente: Adilson Torres (Sapão)   Diretor responsável: Manoel do Cavaco  
Jornalista responsável: Marina Takiishi MTb 13.404  Editoração Eletrônica: Neusa Taeko

Edição 1149   |   6 de outubro de 2021

Confira os Jogos  da 25ª rodada  do  Brasileirão 2021
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|  Esporte  |

Palmeiras vai à 2ª final seguida na Libertadores
O Brasil confirma o domínio 

no futebol sul-americano. A final 
da Libertadores 2021 será mais 
uma vez entre dois times brasi-
leiros, o Palmeiras e o Flamen-
go, no dia 27 de novembro, em 
Montevidéu, Uruguai, longe das 
duas torcidas. É a segunda vez 
consecutiva que o Verdão vai à 
final da competição. Na edição 
de 2020, o confronto foi contra o 

Santos e o Verdão saiu vencedor.
Sul-Americana. Quinto colo-

cado no Brasileirão, o Braganti-
no vai à final da Copa Sul-Ame-
ricana contra o Athetico-PR, em 
decisão marcada para o dia 20 
de novembro, também na capi-
tal uruguaia.

Brasileirão com público. 
Mais uma semana ruim para os 
paulistas enquanto o público 

começa a voltar aos estádios. 
Dos três times na ponta do Bra-
sileirão, o Atlético-MG e o Fla-
mengo venceram. Já o Verdão, 
ainda vice-líder, não passou de 
um empate por 1 a 1 com o Ju-
ventude e viu o Galo abrir dez 
pontos de vantagem. 

O São Paulo também só em-
patou com a lanterna Chapeco-
ense e se mantém no 13⁰ lugar, 

perdendo a chance de se distan-
ciar da zona de rebaixamento. 

Já o Corinthians arrancou 
um empate com o Bragantino 
nos acréscimos depois de estar 
perdendo por 2 a 0.

O Santos, primeiro time an-
tes da zona da degola, só vai en-
frentar o Fluminense no dia 27 
de outubro pela 23ª rodada do 
Brasileirão.

Há 31 anos surgia nos Es-
tados Unidos o Outubro Rosa, 
que logo se alastrou pelo mun-
do, inclusive no Brasil, com o 
objetivo de alertar a popula-
ção em geral, em especial as 
mulheres, sobre o câncer de 
mama que, só no Brasil, atinge 
cerca de 66.000 novos casos a 
cada ano, segundo o Inca (Ins-
tituto Nacional de Câncer).

No segundo ano da pan-
demia do coronavírus, a men-
sagem da campanha mundial 
adquire dimensão maior ainda 
devido à demanda reprimida 
acumulada em exames e tra-
tamentos de câncer de mama 
desde março de 2020.

Devido à campanha, outu-
bro é o mês em que surgem 

iniciativas que oferecem a re-
alização de mamografias gra-
tuitas, mas a mensagem que 
deve ficar para sempre deste 
Outubro Rosa é que a preven-
ção e os exames de detecção 
precoce precisam ser práticas 
permanentes e não em um de-

terminado mês do ano.
Demanda reprimida. Isso 

porque várias pesquisas indi-
cam que milhares de mulheres 
deixaram de fazer consultas 
com ginecologistas e realizar 
exames na pandemia. E é esse 
atraso que precisa ser atualiza-
do sem influência apenas do 
momento em si. Mas como prá-
tica para sempre.

Carreta em Mauá. Mauá é 
uma das cidades em que a car-
reta da mamografia da Campa-
nha Mulheres Amigas está atu-
ando para atender mulheres a 

partir dos 40 anos, em situação 
de vulnerabilidade, neste Ou-
tubro Rosa. 

Os exames incluem ma-
mografia, complementos de 
ma  m  o grafia, ultrassom de 
diag nóstico, além do encami-
nhamento para consulta com 
mastologista e biópsia, caso 
necessário. Para participar, as mu-
lheres devem fazer cadastro pré-
vio no mulheresAmigas.org.br.

Sáb 9/10 Maracanã 16h30

FLU                                                ACG

Sáb 9/10 Mineirão 16h30

CAM                                               CEA

Sáb 9/10 Ilha do Retiro 16h30

SPt                                               COR

Sáb 9/10 Castelão (Ce) 19h

FOR                                               FLA

Sáb 9/10 Arena Da Baixada 19h

CAP                                               BAH

Sáb 9/10 Allianz Parque 21h

PAL                                               BGt

Sáb 9/10 Alfredo Jaconi 21h

JUV                                               AME

Dom 10/10 Beira-Rio 11h

INt                                               CHA

Dom 10/10 Vila Belmiro 16h

SAN                                               GRE

Seg 11/10 Arena Pantanal 20h

CUI                                               SAO

|  Outubro Rosa  |

Outubro Rosa: prevenção tem de ser permanente


