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Trabalhadores
votam pela Greve

O resultado da votação realiza-
da entre os trabalhadores das
empresas ligadas ao Sindicato
Patronal (Metalsul) decidiu pela
Greve. Portanto, a qualquer
momento poderá ser deflagra-
da a greve.
A proposta apresentada pelo
Metalsul ofereceu um parcela-
mento no reajuste salarial com
índice de 10%, dividido em três
meses - outubro 2016; e
janeiro e março de 2017. Sem
retroagir a maio, data base dos
metalúrgicos. Além disso, não
ofereceu nenhum reajuste a ser
aplicado nos benefícios, como
no cartão alimentação.

EMPRESAS DO METALSUL - CAMPANHA SALARIAL 2016

Entre os trabalhadores, 70%
recusou a proposta, já que não
atende às necessidades dos
trabalhadores. Portanto, opta-
ram pela greve.
Sendo assim, o sindicato de-
creta estado de greve nas
empresas ligadas ao Metalsul
na região.

Agora, mais do que nunca, é
chegada a hora em que os
trabalhadores devem estar uni-
dos ao sindicato, fortalecendo
a luta em defesa de um reajuste
justo e uma convenção coletiva
que valorize e reconheça o papel
do trabalhador na produção.

O sindicato entende que este
momento é do trabalhador. Um
momento que a luta de classe
se acirra e que o resultado tem
que responder às expectativas
dos trabalhadores. Esta  cam-
panha salarial já vem se esten-
dendo desde o início do ano e,
após várias rodadas de nego-
ciação, não apresentou melho-
ria significativa.
A direção do sindicato chama
a atenção de todos os trabalha-
dores para que fiquem atentos
e mobilizados sobre as próxi-
mas ações do sindicato.
Sozinhos somos presas fá-
ceis. Unidos somos fortes!

VEJA O RESULTADO TOTAL DA VOTAÇÃO:

Nesta terça-feira, dia 25/10, trabalhadores votaram
pela greve nas empresas ligadas ao Metalsul

GREVE = 739
SIM = 303     BRANCOS/NULOS = 6



Mais uma vez, o governo Temer
vem tentando decidir sozinho o
nosso futuro. Essa PEC 241 é mais
uma tentativa de impor que o povo
pague pela dívida pública, através
da limitação de investimentos na
saúde e educação.

Especialistas afirmam que essa
pro-posta vai aprofundar ainda
mais a desigualdade social no
Brasil. Ou seja, a saúde e a educa-
ção, áreas que já não vão bem
hoje, vão piorar ainda mais, já que
essa PEC tem a intenção de
impedir o aumento de verbas pelos
próximos 20 anos.

Os 12 milhões de desempregados,
que hoje perderam o acesso ao
plano de saúde oferecido pelo em-
prego formal, agora, vão recorrer à
saúde pública. Eles já começaram
a migrar seus filhos da escola privada
para a pública. Vão começar a
acessar os programas de assistência
social como o Bolsa Família, entre
outros, até que a economia se esta-
bilize novamente. Com efeito, na
pratica, ao congelar recursos, mesmo

Não à PEC da
desigualdade social!

se houver crescimento da receita,
essa PEC não permitirá que o gover-
no aplique recursos para que esses
serviços sejam de qualidade.

Além disso, a PEC 241 também é
inconstitucional porque ela atenta
contra os direitos fundamentais da
vida humana: “saúde e educação”-
que estão previstas como cláusulas
pétreas na nossa Constituição Federal.

Mesmo que a arrecadação de impos-
tos aumente o governo não poderá
aumentar os investimentos em polí-
ticas públicas. Então para onde vai o
dinheiro? Para pagar a dívida pública
que o país tem com o estran-geiro.
Por isso ela foi elogiada pelo FMI,
que ainda recomendou a revisão do
nosso salário mínimo. Isso só prova
que o compromisso do Temer é com
os banqueiros e não com o povo.

Não podemos ter dúvidas. Cortes de
investimentos em áreas fundamentais
para a qualidade de vida representam
um golpe na nossa dignidade e no
progresso do país.

Forte Abraço,

Silvio Campos - presidente

PALAVRA DO PRESIDENTE Novembro Azul:
mês de combate

ao Câncer de
Próstata

Está chegando novembro, mês em
que o mundo se une na luta contra
o câncer de próstata. Mas, qual a
importância de discutir o assunto?
Os números nos dão a resposta.

Dados do Instituto Nacional de
Câncer (INCA) mostram que, no
Brasil, o câncer de próstata é o
segundo tipo mais comum entre os
homens. É a segunda principal
causa de morte por câncer em
homens, seguido apenas pelo câncer
de pulmão. Cerca de 1 homem em
36 morrerá de câncer de próstata.

O câncer de próstata ocorre prin-
cipalmente em homens mais
velhos. Cerca de 6 em cada 10
casos são diagnosticados em
homens com mais de 65 anos,
sendo raro antes dos 40 anos. A
média de idade no momento do
diagnóstico é de cerca de 66
anos. Desta forma, recomenda-se
que a prevenção passe a ser feita
a partir dos 45 anos se existe risco
elevado para o surgimento do
câncer, ou seja, casos de câncer
de próstata na família. Se não
existem, o homem deve visitar o
urologista anualmente a partir dos
50 anos e realizar o exame de
toque e de PSA, principais meios
para detectar a doença preco-
cemente, quando as chances de
cura são maiores e os tratamentos,
menos invasivos.

O exame de toque, junto com o
PSA, deve ser feito anualmente,
como rotina. É fundamental que
todo homem entenda que a saúde
deve ser colocada em primeiro
lugar, acima de qualquer cons-
trução cultural que possa levar ao
preconceito.


