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Uma tarde de muita alegria e diversão

06/11/2014, quinta-feira, às 19h30min, 
na sede do Sindicato dos Metalúrgi-

cos (Rua Francisco Trein, 116 - 
Porto Alegre)

Pauta:
- Colônia de Férias: Definição do ca-
lendário para o veraneio 2014/2015

- Sítio dos Metalúrgicos: Definição do 
calendário para o veraneio 2014/2015, 

regras de acesso e valores

Veja mais informações na página 2

Desta vez, o grande premiado foi um metalúrgico aposentado 

DIA DAS CRIANÇAS 

Cerca de 800 crianças de até 12 anos de idade participaram 
do Dia da Criança dos Metalúrgicos 

Veja fotos e mais informações nas páginas centrais 

06/11/2014, quinta-feira, às 18h30min 
ou às 19h (2ª chamada), na sede do 

Sindicato dos Metalúrgicos (Rua Fran-
cisco Trein, 116 - Porto Alegre)

Pauta:
- Definir sobre a renovação da contri-
buição confederativa para 2015. Se 
aprovada, deliberar sobre valores, 
forma, periodicidade e datas para 

manifestação de oposição

Assembleia Geral Extraordinária
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Sindicato entrega mais um carro Zero Km 
 O Sindicato dos 
Metalúrgicos de Porto 
Alegre realizou no dia 3 
de julho o sorteio dos 13 
prêmios do Confederativo 
do 1° semestre de 2014. 
E o grande sortudo da 
vez foi o associado Flo-
risbelo Nunes da Rosa, 
aposentado da extinta 
Alumínios Royal. Ele tirou 
o principal prêmio – um 
carro Fiat Palio Zero Km 
– com o número 70078 
aproximado de sua CTPS 
70077. A entrega foi feita 
na tarde do dia 26 de se-
tembro, sexta-feira, pelos 

presidentes do Sindica-
to dos Metalúrgicos e da 
Associação dos Metalúr-
gicos Aposentados, Lirio 
Segalla e Anestor Galon. 
A entrega foi feita na área 
do estacionamento da 
entidade e contou com a 
presença de familiares do 
contemplado, vários co-
legas da Associação dos 
Aposentados e dirigentes 
do sindicato

OUTRAS 
PREMIAÇÕES

 Segundo o regu-
lamento, no dia 1º de 

setembro encerrou-se 
o mês para o cadastra-
mento de carteiras pro-
fissionais para o sindicato 
verificar os números por 
aproximação, definindo 
os ganhadores dos de-
mais 12 prêmios do con-
federativo. 
 

NOVO SORTEIO
  
 O próximo sorteio 
de prêmios do Confede-
rativo acontece em no-
vembro, na sede do sindi-
cato, em data ainda a ser 
definida. Concorreram 
aos 13 prêmios todos os 
trabalhadores e trabalha-
doras associados e que 
não fizeram oposição 
no primeiro semestre de 
2014 a esta contribuição 
que ajuda a sustentar a 
luta e a entidade sindical. 
Boa sorte! 

 Seguindo o com-
promisso de manter a tra-
dição CUTista de trans-
parência e austeridade 
quanto à aplicação e in-
vestimentos dos recursos 
financeiros obtidos por 
meio das contribuições 
pelas entidades sindicais, 
a direção do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Porto 
Alegre e Região realizou 
na noite da terça-feira, 14 
de outubro, a assembleia 
de prestação de contas 
da entidade e da Escola 
Técnica Mesquita, refe-
rente ao exercício contá-
bil de 2013. Na ocasião, 
também foi apreciado e 
votado o parecer técni-

co do Conselho Fiscal, e 
apresentado detalhes so-
bre o orçamento previsto 
para todo o ano de 2014.
 Escolhido para 
conduzir os trabalhos, o 
diretor da Escola Mes-
quita e ex-presidente 
da CUT-RS e do nosso 
sindicato, Jurandir Da-
min, pediu para o diretor 
financeiro Alfredo Gon-
çalves fizesse uma minu-
ciosa apresentação dos 
demonstrativos contá-
beis das duas entidades 
e desse as necessárias 
explicações para os tra-
balhadores e trabalhado-
ras presentes. Em segui-
da, encaminhou a leitura 

do parecer do Conselho 
Fiscal, que, ao longo dos 
meses, acompanhou as 
receitas e despesas das 
duas entidades. O docu-
mento recomendava a 

aprovação da prestação 
de contas. 
 No final, colocada 
em votação, a prestação 
de contas foi aprovada 
por unanimidade.

Contas do Sindicato e da Escola Mesquita 
aprovadas por unanimidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ATENÇÃO: Se você ainda não cadastrou sua carteira profissional mais recente para poder ser 
um/a dos/as contemplados entre os ganhadores do sorteio do confederativo, é fácil. Basta dirigir-
se até a Secretaria-geral da entidade em horário comercial ou ligar para os fones 3341.1900 e 
3371.9000, ramal 9026, com Vanessa ou Rafael. Fique atento/a!
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No STF, relator dá voto favorável à reaposentadoria
 A “reaposentadoria” 
ou “desaposentação” consiste 
na possibilidade de o trabalha-
dor, depois de aposentado pela 
primeira vez, voltar a trabalhar 
para se aposentar de novo, 
com um benefício maior, que 
inclui as novas contribuições do 
último período de trabalho. 
 A votação sobre o 
tema iniciou na quarta-feira, 8 
de outubro, no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e foi sus-
pensa após leitura do voto do 

ministro Luís Roberto Barroso, 
relator no julgamento dos re-
cursos da Previdência Social e 
da União, a favor do recálculo 
das aposentadorias. Conside-
rando a importância do tema, o 
plenário do STF decidiu adiar o 
julgamento numa data em que o 
tribunal tenha quórum completo 
em sua composição. Na oca-
sião, em razão de viagens, três 
ministros estavam ausentes. 
 Segundo informações, 
estão previstas quatro possibi-

lidades para o julgamento da 
medida: a desaposentação sem 
devolução dos valores recebi-
dos dos cofres previdenciários; 
a desaposentação com devolu-
ção do que foi recebido; a veda-
ção à desaposentação; e, criada 
pelo ministro relator, a desapo-
sentação sem devolução dos 
proventos, mas que seriam con-
siderados na hora de uma nova 
aposentadoria, fazendo valer os 
parâmetros do fator previdenci-
ário (redutor que contempla ida-

de, alíquotas das contribuições 
e expectativa de vida) desde 
a data da primeira concessão. 
Com este critério, o incremen-
to, segundo estimativa do re-
lator, ficará limitado a cerca de 
25%. Em consequência, não 
haveria grande impacto finan-
ceiro no INSS.
 Em seu voto, Barroso 
admitiu que a norma é nova e 
a justifica por preencher a falta 
de legislação existente sobre o 
tema. Por isso, propôs um pra-

 Após o sorteio pú-
blico da premiação da 
Contribuição Confede-
rativa (13 combinações 
numéricas de cinco alga-
rismos, sempre formados 
da esquerda para a direi-
ta), o sindicato investiga 
entre as CTPS cadastra-
das por associados e por 
contribuintes do confe-
derativo que não fizeram 
oposição a contribuição, 
o número exato ou apro-
ximado do documento 
em relação à combinação 
numérica definida no sor-

Ordem numérica da CTPS para 
fins de sorteio do confederativo

teio. 
 Como existem 
CTPS com combinações 
numéricas com mais de 
cinco algarismos, serão 
considerados para fins 
de definição dos contem-
plados apenas os cinco 
primeiros algarismos (da 
esquerda para a direita), 
incluindo o “zero”, se for 
o caso. Se a CTPS tiver, 
por exemplo, a combina-
ção numérica 038961, 
série 647, serão consi-
derados apenas os cinco 
primeiros algarismos, ou 

seja, 03896. Os demais 
algarismos, incluindo os 
da série da CTPS, serão 
ignorados.
 Outra informação 
importante: caso não se 
encontre o número exato 
do documento em relação 
à combinação numérica 
definida no sorteio, o sin-
dicato busca pelo núme-
ro aproximado, seguindo 
a seguinte ordem: 1º em 
ordem crescente; 2º em 
ordem decrescente e as-
sim sucessivamente, até 
encontrar um ganhador. 

Fundo Solidário recebe 0,8% da 
mensalidade de setembro

 Em 2010, em as-
sembleia geral, a catego-
ria aprovou a proposta de 
redução do valor da men-
salidade do/a associa-
do/a de 2% para 1% do 
salário. A exceção ficou 
por conta de setembro, 
mês em que a mensali-
dade é um pouco maior, 
ou seja, 1,8% do salário 
de cada associado. Auto-
maticamente o Sindicato 
dos Metalúrgicos repassa 
0,8% para o Fundo Soli-
dário. 

FUNDO SOLIDÁRIO
 Para quem não 
sabe, o Fundo Solidário é 

zo de 180 dias para que o Con-
gresso faça a lei para regular e 
pacificar a matéria. Caso o novo 
texto legal não seja apresentado 
no período, entrará em vigor a 
decisão do STF.
 
 Com informações do 
escritório Woida Magnago Skre-
bsky Colla & Advogados Asso-
ciados

um conjunto de recursos 
que são exclusivamente 
investidos em empreendi-
mentos solidários de ge-
ração de trabalho e renda 
de comunidades caren-
tes na região metropolita-
na de Porto Alegre, como 
associações, cooperati-
vas e outras entidades 
beneficiadas, que são 
obrigadas a prestar con-
tas dos investimentos. Os 
recursos são auditados, 
passam pelo crivo contá-
bil e do Conselho Fiscal 
do sindicato, e são ponto 
de pauta da prestação de 
contas anual do sindica-
to.



 A previsão do tempo indicava chuva, que acabou não acontecendo. Foi uma tarde nublada, mas com 
muitos sorrisos e aquela algazarra que caracteriza uma criançada unida e feliz.
 
 A frase e as fotos nestas duas páginas ilustram muito bem a alegria da garotada que participou da Fes-
ta do Dia da Criança dos Metalúrgicos, que neste ano aconteceu exatamente na data comemorativa, domin-
go, 12 de outubro, dia também da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

 E o lugar não poderia ser mais adequado: a Escola Mesquita, palco cinquentenário de convivência e 
formação intelectual e profissional de filhos e netos de trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicas.

 A festa iniciou às 14 horas, quando pais e crianças eram recepecionadas e convidadas a inscrever os 
menores de 12 anos para o sorteio de duas bicicletas, e se encerrou às 19 horas, no início da noite, quando 
algumas crianças ainda buscavam diversão.

Cerca de 800 crianças de até 12 anos de idade participaram da Festa do Dia da Criança dos Metalúrgicos

Uma tarde de muita alegria e diversão



 Neste ano, uma inovação: duas bicicletas foram sorteadas entre as crianças participantes. Uma bicicle-
ta pequena para as crianças de até seis anos de idade e outra para crianças entre sete e 12 anos de idade.

 O desfecho da festa foi bastante positivo: ninguém se machucou, todos saíram bem alimentados, satis-
feitos e felizes, principalmente as crianças, filhos ou netos de trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicas. 
Algumas crianças foram embora com presentes conquistados nas brincadeiras, mas todas com o brinde final, 
um saco cotendo guloseimas e pequenos brinquedos.

 Foi uma tarde perfeita. Quem inscreveu antecipadamente e compareceu com suas crianças, voltou pra 
casa no início da noite com a certeza de que “valeu a pena ter vindo!”. Tudo conspirou para o domingo, 12 de 
outubro, ser o feliz dia das crianças.

Cerca de 800 crianças de até 12 anos de idade participaram da Festa do Dia da Criança dos Metalúrgicos

 A festa foi um sucesso de público e de atrações. Segundo a comissão organizadora, cerca de 1.200 pes-
soas participaram da festa, entre elas aproximadamente 800 crianças, que se revezavam nas brincadeiras 
com os palhaços, nas camas elásticas, no touro indomável, nos tobogãs infláveis, nas pracinhas e na área de 
alimentação, onde saciavam-se com refrigerantes, cachorros-quente, pipocas, churros, picolés e algodões-
doce.

Uma tarde de muita alegria e diversão



6www.stimepa.org.brFORMAÇÃO

Campanha “Nem Que a 
Vaca Tussa” defende 
direitos trabalhistas

 O Núcleo de Edu-
cação Previdenciária do 
INSS de Porto Alegre 
promoveu nos dias 24 
de setembro e 1º de ou-
tubro passados o Curso 
de Disseminadores Ex-
ternos das Informações 
Previdenciárias, iniciativa 
proposta no mês de maio 
durante reunião do Con-
selho de Previdência So-
cial e representantes da 
CUT-RS. 
 O objetivo foi capa-
citar dirigentes sindicais 
para a correta dissemina-
ção da informações pre-
videnciárias, que contri-
bui para que os cidadãos 
tenham consciência dos 
seus direitos e não preci-

sem recorrer a terceiros 
ou atravessadores para 
acessar os benefícios dis-
poníveis. 
 Dividido em dois 
encontros, o curso foi mi-
nistrado pelo analista e 
educador previdenciário, 
Paulo Goulart da Silva, 
que abordou uma série de 
informações, passando 
pelo histórico e evolução 
da Previdência Social, 
categorias de segura-
dos, inscrição e filiação, 
e condições para o reco-
nhecimento de direitos. 
Também foi apresentado 
o Programa de Educação 
Previdenciária (PEP) e as 
ações realizadas através 
dele.

 Os encontros tive-
ram a participação de 85 
pessoas, sendo a maior 
parte dirigentes sindicais, 
entre os quais do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de 
Porto Alegre e de outras 
29 entidades pertencen-
tes ao Fórum Sindical de 
Saúde do Trabalhador, 
além de servidores da 
Regional Porto Alegre do 
Serviço Federal de Pro-
cessamento de Dados 
(Serpro). 
 Segundo o repre-
sentante da CUT-RS, 
Paulo Rodolfo Pacheco 
Ribeiro, responsável pela 
coordenação das inscri-
ções e divulgação do cur-
so junto aos sindicatos, 

houve grande procura 
pela oportunidade, reflexo 
da pouca informação no 
movimento sindical. Para 
ele, todos se beneficiam 
com a disseminação des-

Sindicato presente no curso para disseminadores 
de informações previdenciárias

ELEIÇÕES 2014

 A CUT, com o apoio 
da CNM, das federações e 
sindicatos filiados, promo-
veu atos em todo o país em 
defesa dos direitos traba-
lhistas e das conquistas so-
ciais, como a política de va-
lorização do salário mínimo. 
O nome do movimento - Me-
xer Nos Meus Direitos, Nem 
Que a Vaca Tussa! - faz 
referência à frase dita pela 
presidente Dilma Rousseff 

ao negar que faria qualquer 
alteração na CLT, como o 
candidato Aécio Neves pre-
tende fazer ao defender a 
“flexibilização” ou “moderni-
zação” da legislação traba-
lhista.
 “Não vamos permitir 
flexibilização da CLT. Flexi-
bilizar significa retirar direi-
tos dos trabalhadores. E a 
nossa presidenta já garantiu 
que não vai mexer naqui-

Movimento sindical e popular perde espaço no parlamento
 Infelizmente, para 
alegria da classe patronal, 
as bancadas de deputados 
ligadas ao movimento sin-
dical e popular encolheu 
pela metade, resultado da 
eleição do dia 5 de outubro 
passado. 
 O custo elevado 
das campanhas eleitorais 
– cerca de R$ 3 milhões 

em média, por deputado 
- teria sido fator determi-
nante, segundo apurou o 
Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamen-
tar (Diap). Assim, o grupo 
sindical da Câmara deve 
ser reduzido de 83 para 
40 deputados, deixando o 
Congresso Nacional ainda 
mais conservador e fisio-

lógico, mais favorável a 
quem detém o poder eco-
nômico do país. 
 Outro fator levan-
tado pelo Diap seria o en-
fraquecimento das pautas 
dos movimentos popular 
e sindical, parcialmente 
atendidas pelos governos 
Lula e Dilma nos últimos 
anos.

se tipo de conhecimento. 
“Se o trabalhador tiver ci-
ência de seus direitos, de 
como ter acesso a eles, 
facilita a vida de todo 
mundo”, conclui. 

lo que foi conquistado com 
muita luta pela classe traba-
lhadora”, disse o presidente 
da CUT-RS, Claudir Nespo-
lo. 

 Embora o movimen-
to tenha acontecido em vá-
rias cidades no RS, a mobi-
lização maior aconteceu no 
polo naval de Rio Grande, 

com a participação dos di-
rigentes sindicais metalúrgi-
cos e o presidente da CNM/
CUT, Paulo Cayres. 

ELEIÇÕES 2014

WWW.FACEBOOK.COM/STIMEPARS
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Revista discriminatória na Parker
 Cotidianamente os 
trabalhadores da Parker, de 
Cachoeirinha, são revistados 
no horário da saída. Suas 
bolsas, mochilas, sacolas e 
pastas são revistadas sem 
dó nem piedade. A empresa 
teme que objetos, ferramen-

tas e equipamentos de sua 
propriedade sejam furtados 
desta forma. E os trabalha-
dores, diante da desconfian-
ça, ficam constrangidos, mas 
aceitam numa boa a revista. 
O que, na verdade, eles não 
aceitam é a discriminação. 

 Infelizmente, segun-
do denúncia, o tratamen-
to (revista minuciosa) não 
é adotado em relação às 
chefias, que, aliás, colocam 
seus veículos dentro do es-
tacionamento da empresa, 
que nunca também são re-

Trabalhadores da TMSA querem plano de saúde barato e ilimitado
 Como se não bas-
tassem algumas demissões 
imotivadas, agora, depois 
de quatro anos de convê-
nio com a Unimed, a TMSA 
de Porto Alegre impôs um 
limitador de consultas aos 
usuários, que segundo ela, 
já existia desde o início do 
contrato, mas que agora 
será colocado em prática 
porque os funcionários e 
dependentes estariam ex-
cedendo o limite tolerável. O 

número anual  de consultas 
com especialistas não pode, 
na média, ultrapassar quatro 
consultas durante um ano. 
 Esta medida vem in-
dignando os usuários do pla-
no de saúde, principalmente 
aqueles que têm entre seus 
dependentes pessoas com 
doenças crônicas, que exi-
gem um número maior de 
consultas.
 O número a mais de 
consultas também seria o 

motivo para impor um rea-
juste maior na coparticipa-
ção, que é o valor adicional 
pago pela consulta. Os tra-
balhadores entendem que 
o reajuste de 10% no plano 
(índice acima da inflação 
no ano e acima do reajuste 
conquistado pela categoria), 
imposto em dezembro pas-
sado, já é suficiente. O en-
tendimento geral dos traba-
lhadores da produção é que 
se a TMSA quer funcionários 

com saúde e satisfeitos, tem 
que bancar os custos a mais 

com o plano de saúde, sem 
impor limites e reajustes.

Mobilização garante pagamento 
de salários na Caliendo

 Indignados com o 
atraso nos salários, os tra-
balhadores da Caliendo, de 
Cachoeirinha, se mobiliza-
ram e, junto com o sindicato, 
organizaram uma paralisa-
ção a partir do início do ex-
pediente da sexta-feira, 10 
de outubro. 

            Depois de aproxima-
damente três horas e meia 
de paralisação, a empresa 
cedeu e resolveu negociar 
com uma comissão forma-
da pelo presidente do Sindi-
cato dos dos Metalúrgicos, 
Lirio Segalla, os coordena-
dores Marcos Muller e Gil 

vistados. Quer dizer: para a 
empresa, só existe a possi-
bilidade de trabalhador co-
mum ser ladrão. As chefias, 
não! Uma clara discrimina-
ção contra a maioria. 
 Por falar em estacio-
namento, recentemente uma 

motocicleta e um estepe de 
carro foram roubados no 
local, sem que os gatunos 
fossem vistos, identificados 
e presos. Pelo jeito, a em-
presa está mais preocupada 
em revistar e controlar só os 
trabalhadores.

 Dirigentes sindicais 
metalúrgicos e químicos das 
empresas CBC (Companhia 
Brasileira de Cartuchos), fa-
bricante de munições, com 
unidades no ABC paulista e 
em Montenegro/RS, e For-
jas Taurus (fabricante de 
armas), com unidades na 
capital gaúcha e em São Le-
opoldo, realizaram nos dias 
15 e 16 de outubro, em Por-
to Alegre, o primeiro Encon-
tro Nacional da Rede Sin-
dical dos Trabalhadores na 
CBC/Taurus. A CBC/Taurus 
é uma das 11 redes apoia-
das pelo projeto Promoção 
dos Direitos Trabalhistas na 
América Latina, promovido 
pela DGB (central sindical 
alemã), em parceria com 

a Central Única dos Traba-
lhadores (CUT) e o Instituto 
Observatório Sindical, com 
apoio da Confederação Na-
cional dos Metalúrgicos da 
CUT (CNM/CUT) e a Confe-
deração Nacional do Ramo 
Químico (CNQ-CUT). 
            O objetivo do 1° 
encontro, além de avançar 
na formação e consolida-
ção da nova rede sindical, 
foi discutir as implicações 
que a compra de ações da 
Forjas Taurus pela CBC, em 
julho deste ano, negociação 
que garantiu à companhia 
maior poder de decisão no 
empreendimento, traria aos 
trabalhadores das empre-
sas. Também foi possível 
debater as diferenças e se-

melhanças entre cargos, 
salários e benefícios ofere-
cidos nas quatro unidades 
das empresas no país. 
 “Em síntese, esta-
mos buscando o diálogo 
social entre nós, represen-
tantes dos trabalhadores 
das empresas, e com as 
próprias empresas. No final 
do encontro, definimos um 
plano de ação para o restan-
te de 2014, prevendo a en-
trega de uma carta ao pre-
sidente da CBC, com cópia 
para os RHs das unidades, 
buscando o reconhecimento 
da rede e a discussão dos 
temas levantados a partir 
deste 1° encontro, como as 
enormes diferenças em be-
nefícios como a PLR, por 

Primeiro encontro da rede sindical da CBC/Taurus busca diálogo social

exemplo”, resumiu Rogério 
Cidade, dirigente do nosso 
sindicato e funcionário da 
Taurus.
            Acompanhado do 
presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Porto Ale-
gre e diretor da CNM/CUT, 
Lírio Segalla, e do dirigente 

Edgar Fernandes, ambos 
funcionários da Taurus, Ro-
gério revelou que um dos 
objetivos maiores da rede 
é investir na comunicação 
com a base, motivo pelo 
qual definiram a criação de 
um jornal ou boletim unifica-
do da rede.

Costa, acompanhados por 
cipeiros. Embora a direção 
da Caliendo tenha alegado 
dificuldades financeiras, se 
comprometeu de solucionar 
o problema com brevidade. 
À tarde, os salários estavam 
depositados.
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CURSOS TÉCNICOS OFE-
RECIDOS PELA ESCOLA 

TÉCNICA MESQUITA

- CURSO TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL

- CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA
- CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA
- CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA

AS MATRÍCULAS PODERÃO SER REALIZADAS 
A PARTIR DE 22/10/2014

MULHER TRABALHADORA

 Mais uma vez, o 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos se integra à campa-
nha nacional pela saúde 
das mulheres, especial-
mente à luta contra o 
Câncer de Mama, doen-
ça absolutamente curá-
vel, desde que identifica-
da prematuramente. 

Outubro Rosa: mês é destinado à conscientização 
sobre a prevenção ao Câncer de Mama

 O objetivo é aler-
tar, conscientizar as com-
panheiras metalúrgicas e 
suas dependentes sobre 
a doença e sobre a im-
portância do autoexame e 
dos exames complemen-
tares, que podem salvar 
anualmente milhares de 
vidas.

Outubro Rosa no Brasil 
e no Mundo

 A história do Ou-
tubro Rosa começou 
em Nova York, nos Es-
tados Unidos, em 1990, 
com a primeira edição 
da Corrida da Cura, fei-
ta pela Fundação Susan 
G. Komen for the Cure, 
que distribuiu aos par-
ticipantes laços cor-de-
-rosa como símbolo da 
luta contra o câncer de 
mama. Desde então, en-
tidades dos Estados Uni-
dos passaram a utilizar 
o rosa em suas ações 
voltadas para a luta pela 
prevenção contra esse 
tipo de câncer e a ideia 
se espalhou globalmen-
te. 
 No Brasil, a cam-
panha chegou por ini-
ciativa da Femama (Fe-

deração Brasileira de 
Instituições Filantrópicas 
de Apoio à Saúde da 
Mama) em 2008 e foi gra-
dativamente sendo incor-
porada pelas instituições 
públicas e entidades da 
sociedade civil.

Importância da 
prevenção

 As taxas de mor-
talidade por câncer de 
mama continuam eleva-
das. Em 2014, segundo 
dados do Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), a 
estimativa é de 57 mil no-
vos casos da doença no 
país. A cada ano, cerca 
de 10 mil mulheres mor-
rem no Brasil em decor-
rência da doença. 
 As formas mais efi-
cazes para detecção pre-

coce do câncer de mama 
são o exame clínico da 
mama e a mamografia. 
Para o controle do câncer 
de mama, é recomenda-
do que as mulheres rea-
lizem exames periodica-
mente, mesmo que não 
tenham alterações. Tam-
bém é necessário que a 
mulher conheça o próprio 
corpo e, caso veja alguma 
alteração, procure ime-
diatamente atendimen-
to médico, pois o exame 
de mamas realizado pela 
própria mulher não subs-
titui o exame físico reali-
zado por profissionais de 
saúde

Assistência 
especializada

 Desde 2008, uma 
lei federal garante o exa-
me de mamografia gra-
tuito pelo SUS a todas as 
mulheres, preferencial-
mente as que têm mais 
de 50 anos. 
 Em 2011, a pre-
sidenta Dilma Rousseff 
lançou o Plano Nacio-
nal de Prevenção, Diag-
nóstico e Tratamento do 
Câncer de Colo do Útero 
e de Mama, estratégia 
para expandir a assistên-
cia oncológica no País. 

 Atualmente, o SUS 
tem 277 serviços na as-
sistência oncológica, que 
atendem a 298 unidades 
hospitalares, distribuídas 
nos 27 estados, para a 
detecção e tratamento de 
câncer em todo país.
 Com o investimen-
to do governo federal, 
mais de 3,6 milhões de 
sessões de radioterapia 
e quimioterapia foram 
feitas pelo SUS, com in-
vestimento de R$ 491,8 
milhões.

NOME DO CURSO SÁBADOS DAS 8;00 
ÀS 17;00 HORAS 

2ª A 6ª DAS 19;00 
ÀS 22;30 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE 
DESENHO 

06/12/14  A 
04/01/14 

 

CÁLCULO TÉCNICO 01/11/14 A 
29/11/14 

27/10/14 A 13/11/14 

METROLOGIA  17/11/14 A 03/12/14 
CÁLCULO TÉCNICO  04/12/14 A 27/12/14 
AUTO CAD BÁSICO – Sáb das 8;00 às 
13;00h 

25/10/14 A 
22/11/14 

 

AUTO CAD BÁSICO – Sáb das 8;00 às 
13;00h 

29/11/14 A 
27/12/14 

 

SOLID WORKS BÁSICO 22/11/14 A 
20/12/14 

 

CNC AVANÇADO 22/11/14 A 
20/12/14 

 

NR 10 BÁSICO 06/11/14 A 
14/11/14 

 

NR 10 RECICLAGEM 20/11/14  
SOLDADOR MIG/MAG  INÍCIO: 20/11/14 
SOLDADOR ARAME TUBULAR   INÍCIO: 20/11/14 
SOLDADOR TIG INÍCIO: 10/01/2015  
SOLDADOR ELETRODO REVESTIDO INÍCIO: 10/01/2015  
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