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VOTE CONSCIENTE
No próximo domingo, dia 7, vamos votar para presidente,
governador, dois senadores, deputado federal e deputado
estadual. A votação seguirá a seguinte ordem:

1. Deputado federal
2. Deputado estadual
3. Senador 1
4. Senador 2
5. Governador
6. Presidente
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Campanha Salarial 2018: pauta de reivindicações é entregue aos patrões

Na entrega de pauta ao Sindipeças, o Sindicato foi representado pelo presidente em exercício Osmar Fernandes e outros diretores

A mobilização da
campanha unificada,
que envolve 52
sindicatos de todo
o Estado, é pela
renovação da
convenção coletiva
do trabalho para
manter os direitos
conquistados e pelo
aumento real.
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Vote consciente pelo Brasil que queremos
cargos. Seu voto vai valer sim
para aqueles cargos que você
confirmar. Exemplo: quem decidir votar só para presidente, o
candidato escolhido receberá o
voto, mesmo que o eleitor anule o voto para os demais cargos.
Para não errar na hora da votação, prepare uma colinha com
os números dos candidatos que
você escolher. É só preencher o
quadro ao lado, recortar e levar
quando for votar.
Vote consciente!
É o futuro do Brasil que está
em jogo.

Como votar no dia 7 de outubro
A votação seguirá a seguinte ordem:
Deputado Federal
4 números

Deputado Estadual

5 números

Senador - 1ª Vaga
3 números

Recorte e faça sua colinha

No próximo domingo, dia 7,
vamos às urnas para depositar
seis votos: para presidente da
República, governador, dois
senadores, deputado federal e
deputado estadual. Lembre-se
de que, nesta eleição, temos de
escolher dois senadores, mas
não valem dois votos no mesmo
candidato. Se você votar duas
vezes no mesmo candidato, o
segundo voto será anulado. Ou
seja, só um voto fica valendo.
Saiba que é boato a informação que circula nas redes sociais
de que seu voto será anulado
se você não votar para todos os

Senador - 2ª Vaga
3 números

Governador
2 números

Presidente
2 números

Por que a escolha para deputado e senador é importante
Numa eleição como a do próximo domingo, é natural que todas as atenções sejam voltadas
para os candidatos à Presidência
da República, mas lembre-se de
que todos os cargos em disputa
são muito importantes. Em Brasília, tudo quanto é lei, reformas,
medidas provisórias, emendas
constitucionais tem de passar
pelo Congresso Nacional. Por
isso, pense nisso antes de escolher seus candidatos para os dois
senadores e para o deputado federal.
Assuntos de interesse dos trabalhadores, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência
e o Imposto de Renda, vão continuar em discussão em Brasília.
A reforma trabalhista, que prejudicou enormemente os trabalhadores ao precarizar a relação do
trabalho e retirar direitos, a depender do presidente da República que for eleito, pode ficar como
está, sofrer mudanças profundas
ou ter alterações pontuais.
Pelos programas de governo
dos cinco presidenciáveis mais
bem posicionados nas pesquisas, o resumo é o seguinte. Como
deputado federal, Jair Bolsonaro
(PSL) votou a favor da reforma
trabalhista e já disse que não pretende mexer na lei. Para Fernando Haddad (PT), a reforma deve
ser revogada e, em substituição,

ele propõe a aprovação de um
Estatuto do Trabalho.
Ciro Gomes (PDT) também
defende a revogação da reforma trabalhista, que ele considera
uma “selvageria”, e propõe uma
ampla discussão de um novo texto. Geraldo Alckmin (PSDB) considera a reforma um avanço, mas
destaca que há pontos a serem
corrigidos, a exemplo de gestantes e lactantes em ambientes
insalubres. Também Marina Silva
(Rede) vê pontos “draconianos” e
cita como exemplo, além do caso
das gestantes, a redução do horário de almoço.
Essas são, resumidamente, as
posições dos cinco presidenciáveis sobre a reforma trabalhista.
Mas seja quem for eleito ou eleita
presidente, vai depender dos deputados federais e senadores se
quiser fazer qualquer mudança
na lei trabalhista. E essa dependência de deputados e senadores
vale para tudo que o futuro presidente quiser tornar lei.
Portanto, o eleitor deve procurar o máximo de informações
sobre os candidatos antes de escolher em quem vai votar no dia
7 de outubro. O que esses candidatos já fizeram; o passado deles;
se há denúncias contra eles; as
propostas deles para áreas que
afetam diretamente os trabalhadores e a população em geral.

1º turno
Data: próximo domingo, dia 7/10
Horário: das 8h às 17h (horário de Brasília)

Quem é obrigado a votar: os alfabetizados maiores de 18 e

menores de 70 anos; para os menores entre 16 e 18 anos incompletos
e idosos acima de 70 anos, o voto é facultativo por lei

Documentos: documento oficial de identidade com foto; é

recomendável levar também o título de eleitor para evitar problema

Colinha na hora da votação: sim, o eleitor pode levar uma
colinha, com números dos candidatos, para cabine de votação
Celular: o eleitor não pode ingressar na cabine de votação portando
celular, máquinas fotográficas e filmadoras
Como saber onde votar: o eleitor pode consultar o local de
votação no site do TSE www.tse.jus.br; pela central do TRE-SP (11)
3130 2000 ou www.tresp.jus.br/
Voto em trânsito: o cadastramento para voto em trânsito já se

encerrou, portanto, quem estiver fora de seu domicílio eleitoral
precisa justificar a ausência no dia da eleição ou depois. O prazo para
justificativa são 60 dias da data da eleição

Quem se ausentar no 1º turno pode votar no segundo?:

o eleitor que se ausentar no 1º turno pode votar no 2º turno mesmo
que ainda não tenha se justificado

Centrais reagem à tentativa de votação de reforma da Previdência
Se o presidente Michel Temer
tentar votar a reforma da Previdência depois das eleições, o
Brasil vai parar. O recado é das
centrais sindicais que se reuniram
nesta terça, dia 2. “Não aceitare-

mos que a classe trabalhadora pague mais outra vez a conta. Não
aceitaremos o desmonte e a entrega da Previdência Social para
o sistema financeiro”, diz a nota
assinada pelas centrais CUT, Força

Sindical, UGT, CTB, Nova Central,
CSB, CSP-Conlutas e Intersindical.
Na semana passada, durante
sua viagem aos Estados Unidos
para a assembleia geral da ONU
(Organização das Nações Unidas),

Temer disse que vai procurar o
presidente eleito, tão logo saia o
resultado das eleições, para propor a votação da reforma da Previdência no Congresso Nacional
ainda neste ano.

| Campanha Salarial 2018 |

A pauta de reivindicações da
Campanha Salarial 2018 unificada foi entregue ao Sindipeças e
aos demais sindicatos patronais,
respectivamente, nos dias 26 e
27 de setembro. Na mesma ocasião, os representantes do Sindipeças já vieram com uma contraproposta deles.
Nesta campanha, mais uma
vez, a renovação da convenção
coletiva do trabalho vai exigir
a mobilização da categoria em

torno do Sindicato, pois, com a
reforma trabalhista, os patrões
vão tentar a todo custo tirar benefícios conquistados pelos trabalhadores.
Inflação. O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor)
de setembro será divulgado pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na próxima
sexta, dia 5. Até agora, a inflação acumulada desde novembro
de 2017 é de 3,27%. O Dieese
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Pauta de reivindicações é entregue aos patrões

Campanha unificada entrega pauta na Fiesp; Sindicato foi representado pelo
secretário geral Sivaldo Pereira, Espirro, e outros diretores

(Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos) estima que o INPC acu-

| Maxion |

| Magneti Marelli |

Começaram obras de melhoria

Sindicato continua atento para reagir
a eventual venda da empresa
Diante das especulações de
que a Magneti Marelli estaria
sendo vendida a um grupo americano, o Sindicato enviou uma
pauta à empresa, no dia 31 de
agosto, cobrando esclarecimentos se essa informação é verdadeira ou não, pois estava criando um clima de instabilidade
aos trabalhadores. Em reunião, a
empresa confirmou ao Sindicato
que, desde que a marca Magneti Marelli fora desligada do grupo Fiat Chrysler, as ações foram
colocadas à venda no mercado
internacional, podendo a Marelli
ser vendida a qualquer momento. Com o crescimento das especulações nesta semana, criando

mulado em 12 meses (novembro/2017 a outubro/2018) ficará
pouco acima de 4%.

As obras de melhoria no Chão
de Fábrica na Maxion começaram nesta semana, a partir do
setor pintura 1, informa o diretor Manoel do Cavaco. O Sindicato está acompanhando cada
passo do projeto, que surgiu de
uma longa negociação com a
empresa, a fim de atender as reivindicações dos trabalhadores,
que se queixam, principalmente, da elevada temperatura no
ambiente de trabalho. Como o
Sindicato já havia alertado, os cipeiros devem ficar atentos para

apreensão em Lavras (MG), onde
a empresa possui uma unidade,
o Sindicato voltou a cobrar uma
posição da Marelli.
O Sindicato está atento a tudo
que está ocorrendo em relação à
Marelli, inclusive com o acompanhamento de notícias veiculadas
na imprensa internacional. Com
a venda ou não da Marelli, a mobilização do Sindicato é pela manutenção da empresa na região
e preservação dos postos de trabalho de pais e mães de família
de Santo André e Mauá. O Sindicato vai manter os trabalhadores
informados para, unidos, tomarmos decisões rápidas se houver
necessidade.

manter a segurança no Chão de
Fábrica e evitar acidentes, pois
durante as obras podem surgir
situações que coloquem os trabalhadores em risco.
Insalubridade. Depois de o
Sindicato cobrar a regularização
da situação dos trabalhadores
que não estavam recebendo
insalubridade, apesar de trabalharem em postos em que esse
adicional é devido, a empresa
resolveu a pendência a partir do
último dia 30, no pagamento do
salário de setembro.

| Federal Mogul |

Confira novos cipeiros eleitos
Os trabalhadores da Federal
Mogul escolheram a Cipa gestão
2018/2019, em eleição realizada
no dia 28 de setembro. O diretor
Aldo informa que são os seguintes
os cipeiros titulares: Carlos Alberto Silva, Carlão; Paulo Cesar Vitor,
Paulão; Silvio mariano Dias; Celso
Luiz Lopes, Bundinha, e Marcos
Vicente da Silva, Marcão. Suplentes: Daniel Rogério Alves; Eduardo

| Julião Compressores |
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Aprovado o acordo da PLR

José de Souza, Piauí; Claudemiro
Liberalino de Carvalho, Branco, e
Rodrigo de Brito Santos, Henry. O
Sindicato parabeniza os companheiros eleitos e destaca a importância da união de todos, com os
trabalhadores, os cipeiros e o Sindicato juntos pelo fortalecimento
da organização no Chão de Fábrica por um ambiente de trabalho
seguro.

| Mec-Q |

Diretores Manoel Gabriel, Tarzan e Pedro Paulo em assembleia na Julião
Compressores

Os trabalhadores da Julião
Compressores aprovaram a proposta da PLR-2018, no valor de R$
1.100,00, em assembleia realizada

nesta segunda, dia 1º. O pagamento será feito em parcela única
até o dia 30 de outubro, informa o
diretor Tarzan.

Curta o facebook do sindicato

Metalurgicos.SA.MA
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PLR é paga em parcela única

Diretores Viviane e Jacaré com os trabalhadores da Mec-Q

Os trabalhadores da Mec-Q vão receber a PLR-2018, no
valor de R$ 1.500,00, no dia 1º
de fevereiro de 2019, conforme

proposta aprovada em assembleia realizada no dia 24 de setembro, informa a diretora Viviane.

| Esporte |

Verdão vence e conquista liderança

Trabalhadores aprovam PLR

O Palmeiras é o
novo líder do Brasileirão, com mais
um tropeço do
São Paulo. Depois
de perder a vaga na final da
Copa do Brasil para o Cruzeiro,
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| Unistamp |

o Verdão voltou a enfrentar o
time mineiro no domingo, dia
30, e, desta vez venceu por 3 a
1, chegando ao topo. Na quarta,
dia 3, às 21h45, enfrenta o Colo-Colo pela vaga na semifinal da
Libertadores.

Timão disputa título com o Cruzeiro

Assembleia com os trabalhadores da Unistamp

Em assembleia realizada no dia
26 de setembro, os trabalhadores
da Unistamp aprovaram a propos-

ta da PLR-2018 e vão receber em
parcela única no dia 5 de novembro, informa a diretora Viviane.

| Sete de Setembro |

Reunião da PLR será no dia 11
O Sindicato informa aos trabalhadores da Sete de Setembro
que está agendada para o dia
11 de outubro, quinta-feira, a

negociação da PLR-2018 com a
empresa, informa o diretor Cica.
Companheiros, fiquem mobilizados.

| Outubro Rosa |

Movimento é um alerta contra
câncer de mama
O mundo “veste” rosa quando
o outubro chega. E por uma causa
nobre: a prevenção do câncer de
mama para preservar milhares de
vidas. Tudo começou nos Estados
Unidos há quase 30 anos e, com
o tempo, foi ganhando adesão
no mundo todo. No Brasil, os primeiros registros do movimento
datam de 2002 e, desde então,
surgiram novas campanhas de
prevenção com cores e meses associados a outras doenças, como
é o caso do Novembro Azul para
câncer de próstata.
O câncer de mama é o segundo tipo que mais atinge as mulheres brasileiras, atrás apenas do
câncer de pele não melanoma.
Movimentos como o Outubro
Rosa são essenciais para conscientizar a população sobre a importância da prevenção da doença.
Contudo, os especialistas alertam
que, para a mulher, tocar o próprio corpo e reconhecer sinais de
possíveis alterações é importante,
mas o autoexame não substitui a
mamografia.

O Inca (Instituto Nacional do
Câncer) recomenda que as mulheres de 50 a 69 anos façam mamografia a cada dois anos. Mas
sempre é importante a pessoa
ouvir e seguir a orientação de
seu médico. Isso porque quanto
mais cedo a doença for detectada maiores são as chances de
cura. Pela lei 12.732/2012, em vigor desde maio de 2013, o início
de tratamento pelo SUS (Sistema
Único de Saúde) deve ocorrer em
até 60 dias após a detecção do
câncer.
Direitos das trabalhadoras. As
trabalhadoras, com carteira assinada, que forem diagnosticadas
com câncer de mama têm direito
ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez se a doença
estiver em estágio avançado. Para
tanto, é preciso passar por perícia
médica no INSS (Instituto Nacional
de Seguro Social). Há ainda outros
direitos garantidos por lei em caso
de doenças graves, a exemplo do
saque do FGTS e isenção do Imposto de Renda.
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Depois de eliminar o Flamengo da
Copa do Brasil e
se classificar para
a final desse torneio, o Corinthians
só empatou com o América-MG

no sábado, dia 29, e caiu para o
nono lugar no Brasileirão, com
apenas 35 pontos. Na Copa do
Brasil, o Timão disputa o título
com o Cruzeiro. O jogo de ida
será no dia 10 de outubro, às
21h45, no Mineirão.

Santos sobe na tabela
com gol polêmico

Tricolor empata de
novo e cai para 3º

Com gol de pênalti contestado e
marcado no último
minuto, o Santos
bateu o Atlético-PR
por 1 a 0 e subiu para a oitava
posição no Brasileirão, com 36
pontos, superando o Corinthians
na tabela. No último sábado, dia
29, o presidente José Carlos Peres escapou do impeachment e
se manteve no cargo, cujo mandato vai até o fim de 2020.

O São Paulo empatou pela terceira vez consecutiva
e caiu da liderança para o terceiro
lugar no Brasileirão, atrás do Palmeiras e do Internacional com
um ponto a menos. No domingo,
dia 30, o Tricolor saiu atrás do Botafogo duas vezes e conseguiu o
empate por 2 a 2. No sábado, dia
6, a partida entre o São Paulo e o
Verdão será confronto direto.

Confira jogos da
28ª rodada do Brasileirão
• Sex 5/10 Ilha do Retiro 19h
SPO

X

INT

• Sex 5/10 Arena Corinthians 21h
COR

X

FLA

• Sex 5/10 Barradão 21h30
VIT

X

SAN

• Sáb 6/10 Arena da Baixada 16h
CAP

X

AME

• Sáb 6/10 Arena Condá 16h
CHA

Presidente em exercício: Osmar Cesar Fernandes

X

CAM

• Sáb 6/10 Morumbi 18h
SAO

X

PAL

• Sáb 6/10 Arena do Grêmio 21h
GRE

X

BAH

• Seg 8/10 Maracanã 20h
FLU

X

PAR

• Ter 9/10 Engenhão 21h
BOT

X

VAS

• Ter 9/10 Mineirão 21h
CRU

X
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