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Câncer de Próstata
é possível prevenir

Conforme publicamos, 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 segun-
da principal causa de morte por câncer
em homens, seguido apenas pelo
câncer de pulmão.

Esse tipo de câncer é uma doença
silenciosa, que não costuma
apresentar sintomas. A detecção
precoce pode aumentar em 90%
as chances de cura. No entanto,
87% dos homens afirmam que o
preconceito atrapalha na preven-
ção. Diante deste cenário, a infor-
mação é a principal aliada para
mudarmos este quadro.

Portanto, exames preventivos são
fundamentais para que a doença
não seja descoberta em estado
avançado. Homens a partir dos 50
anos (ou 45, se houver casos de
câncer de próstata na família),
devem procurar um urologista para
realizar os exames.

Um desses exames é o toque retal. O
exame é rápido e indica se a próstata
apresenta algum tipo de alteração.
Caso a alteração seja detectada, o
médico pode solicitar outros exames
para confirmar o diagnóstico, como o
PSA (Antígeno Prostático Específico),
o ultrassom transretal e a biópsia da
glândula, que consiste na retirada de
fragmentos da próstata para análise.
Só então é feito o diagnóstico.

Nós trabalhadores queremos em-
prego, salário para pagar nossas
contas, qualificação, respeito aos
nossos direitos sociais e trabalhistas.
E exercer a nossa cidadania, com
direito à saúde, educação, moradia
digna e transporte.

Só que a falta de emprego e os
ataques aos nossos direitos traba-
lhistas e previdenciários têm nos
colocado na condição de não ter
sequer o direito de reivindicar.

A Constituição Federal define o
trabalho como direito fundamen-
tal. Mas este é o menos efetivo
dos direitos, porque, quando per-
demos o emprego temos que nos
virar sozinhos, batalhar dia a dia
em busca de trabalho. Se não
conseguirmos, o problema é
nosso. Não é do Estado, nem da
empresa que o demitiu.

Assim, nós estamos cada vez mais
acuados, pelos efeitos da reces-
são, por aqueles que aproveitam
a situação para tentar tirar ainda
mais, além de impor suas próprias
condições, e até mesmo pela
Justiça.

O ministro Gilmar Mendes, do STF,
acaba de conceder uma liminar
suspendendo todos os processos e
decisões da Justiça do Trabalho que
garantem as convenções ou acordos
coletivos salariais quando ainda não
há acordo entre as partes, inclusive
a Súmula 277, do TST.

A Súmula reconhece que as cláu-
sulas pactuadas entre emprega-
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Salário, emprego
e direitos

dos e empregadores, mesmo
quando expirado o prazo dos acor-
dos, incorporam-se ao contrato de
trabalho até que seja firmado um
novo acordo. Com o fim da ultra-
tividade, se a empresa não quiser
negociar, como fica a situação?
Todas as conquistas se perderão.
Na visão do ministro, a justiça tra-
balhista vem favorecendo somente
ao trabalhador.

Voltando ao quadro de recessão,
quais as nossas vantagens se até
as reformas propostas visam tirar
direitos, que não são privilégios,
enfraquecer os sindicatos, limitar
o acesso à aposentadoria, dimi-
nuir o valor da pensão por morte,
acabar com a hora extra, aumen-
tar a jornada de trabalho sem ne-
cessidade de acordo coletivo, par-
celar as férias em três períodos.

O que faz um trabalhador sem
emprego, sem renda, sem direitos
(como os que se pretendem tirar)
essenciais para o equilíbrio da
relação capital e trabalho? Como
uma nação pode prosperar quan-
do milhões de cidadãos e cidadãs
estão empobrecendo e perdendo
seus direitos básicos?

É o trabalhador que produz todas
as riquezas do país. Reconhecer
seus direitos e garantir sua digni-
dade não é fazer nenhum favor.

Sempre juntos!
Forte abraço.
Silvio Campos



45247 - HAROLDO JOSÉ MOREIRA DA SILVA
45248 - SANDRO DA SILVA MACHADO
45250 - LUIZ CARLOS MIRANDA
45252 - WLADMILSON IGLEZIAS PERES
45253 - ADILSON CARVALHO FERREIRA
45259 - GILVAN DINIZ PATRICIO
45260 - AIX COSTA
45262 - JOSÉ PEDRO BRAGA
45263 - ERLI DA COSTA MIRANDA
45265 - HELIOMAR CARLOS LEMOS

Os trabalhadores abaixo relacio-
nados deverão comparecer à
sede do sindicato para receber
seus alvarás. Será nesta próxima
2ª-feira, dia 7/11, às 10h, na
Rua Gustavo Lira, 9 - Centro -
Volta Redonda.

Sindicato
convoca para

entrega de
alvarás

HORA DE REFEIÇÃO

51902 - ANDERSON DE PAULA PEREIRA

44438 - MARIO SERGIO DA SILVA

44450 - MARCO ANTONIO SABINO

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos
convoca os trabalhadores, abaixo
relacionados, a comparecer a sua
sede, localizada na Rua Gustavo
Lira, 9 - Centro - Volta Redonda,

Sai nova listagem para
atualização de documentos

trazendo original e cópia: RG, CPF,
PIS e Carteira de Trabalho (foto e
verso da foto). O horário para o
comparecimento é de 8h às 12h
e de 13h30 às 17h.


