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2ª Jornada Cidadã

Saúde e trabalho

Um compromisso com a juventude
A 2ª Jornada Cidadã, lançada no ato de 1º
de Maio na Paulista, continua nesta sexta-feira
com uma caminhada entre a Praça da Matriz até
a Sede do Sindicato, onde acontecerá o painel
Enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.
O painel vai reunir
representantes do Sindicato, da
CUT, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, da Comissão Parlamentar, do Comitê Nacional sobre
Exploração Sexual contra Criança
e Adolescentes e do Projeto Meninos e Meninas de Rua.

Esta jornada será
mais propositiva e os
palestrantes vão dizer
de que forma os movimentos sindical e social
podem contribuir para o
fim da exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes,
disse Marco Antonio da
Silva, o Marquinhos
(foto), coordenador do
Projeto Meninos e Meninas de Rua.
Ele comentou que outro avanço é a dimensão metropolitana que
a jornada está ganhando. Os grupos que exploram as meninas têm
facilidade de locomoção. Com a jornada indo para outras cidades, esse

enfrentamento ganha força, explicou Marquinhos.
No decorrer de junho, haverá
eventos também em Guarulhos e
em São Paulo.
Marquinhos lembrou que o desafio é muito grande. São atividades dessa natureza que podem fazer esta luta avançar. É o ABC dando mais um exemplo, concluiu.
Programação
A partir das 16h de sexta-feira,
concentração na Praça da Matriz de
São Bernardo, com caminhada às
17h até a Sede do Sindicato.
Às 18h começa o painel Enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.

Tribuna completa 2000 edições
e distribui mais prêmios
Final da promoção!
Se os patrões montassem
uma banda, ela se
chamaria:
Grupo Exaltagrana
Abaixo as Conquistas
Kissafados
Cascata de Lágrimas
Capital Total
Lucros Sem Escrúpulos
Ratasanas Soberbas
Legião Sacana
H-Nância
Os Morcegões

Quarta-feira, 18 de maio de 2005

Os nome de banda ao lado são
os ganhadores da nossa promoção.
Os nomes de seus autores não são
publicados para preservar o pessoal na fábrica e não causar qualquer tipo de constrangimento.
Todos eles foram avisados
pessoalmente para comparecer
amanhã, na Sede do Sindicato, dia
em que a Tribuna completa duas
mil edições.
Os autores das frases escolhidas ganharão o livro
em quadrinhos Roko Loco e Adrinalina atacam novamente, autografado pessoalmente pelo autor, Márcio Baraldi.
Camisetas para todos
Todos os companheiros e companheiras que participaram da promoção vão ganhar a camiseta Tribuna
2.000, onde o trabalhador é a notícia.
E as 50 primeiras pessoas que trouxerem qualquer
exemplar da Tribuna que tenha uma notícia da fábrica
na qual trabalha ou uma Tribuna das décadas de 70, 80
ou 90, ganharão, além da camiseta, um livro Tribuna 20
Anos Ilustrada. Todos os prêmios serão entregues amanhã, às 18h.

Inscrições ao seminário
Estão abertas as inscrições
para o próximo Seminário de Saúde e Trabalho, que será realizado
nestes sábado e domingo no Centro de Formação Celso Daniel. Falar com Tiana até sexta-feira, pelo
telefone 4128-4200, ramal 4230.

Serviço

Aulas no Sindicato
Faça inglês nas Regionais
Santo André e Diadema. Os cursos
do Convênio entre o Sindicato e a
Escola ARPS oferecem descontos
especiais. Em São Bernardo, as
aulas são na própria escola, Av.
Índico, 535, Jardim do Mar, telefones 3439-3563 e 3439-1382.
A matrícula vai até dia 25, é gratuita e as mensalidades são no valor de R$ 29,00. O material didático
pode ser parcelado em três vezes
de R$ 28,00.
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Meta de inflação.
Meta para dívida.
E meta de emprego?
Documento da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) pede que
os países estabeleçam também metas
para abertura de vagas, já que fixam
metas para outras áreas da economia
como acontece com a inflação. A
preocupação para que os governos
determinem um número mínimo de
postos de trabalho a serem abertos por
meio de políticas públicas não é nova
para o Sindicato e está presente entre
as propostas da Chapa 1, que concorre
à eleição para a diretoria da entidade.

13 de maio

Ciclo aborda escravidão
Prossegue o ciclo de debates
sobre o dia 13 de maio promovido
pela Comissão de Combate ao Racismo do PT de São Bernardo.
Hoje, às 19h, tem a exibição do
filme Retrato em Preto e Branco,
sobre discriminação, e a palestra
Mano, não morra não mate, com
Milton Barbosa. Regina Lúcia dos
Santos falará sobre a presença da
mulher na luta do negro.
Dia 25 haverá a apresentação
de dança afro com o grupo do Centro Solano Trindade e palestra sobre etnia com a professora de História da USP, Marilda Soares.
Os eventos acontecem na
sede do Diretório do PT, na rua Tapajós, 3, esquina com a rua dos
Vianas, Centro, São Bernardo.

Haenke
Reunião hoje, às 18h, na Regional
Diadema, para debater PLR e
problemas internos.
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MP investiga desapropriação
da antiga Enco
O Ministério Público suspeita da existência de irregularidades
na desaproporiação feita pela Prefeitura de São Bernardo no
terreno da antiga Enco Zolcsak, falida em 1996. Pedido de
abertura de CPI pode entrar na pauta da Câmara de
Vereadores hoje. Página 2

Eleição no Sindicato:

dias 31 de maio
e 1º de junho
Participe da 2ª Jornada Cidadã
Página 4
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São Bernardo

Até assim?
Índices divulgados ontem
mostram redução acentuada da
inflação. Mesmo assim, o Banco
Central sobe os juros hoje?
Censura, não!
A Assembléia Legislativa de
Rondônia foi apedrejada em
protesto contra deputados que
impediram a tevê de transmitir
reportagem sobre políticos.
Tá explicado
Na fita, parlamentares locais
apareciam cobrando propina do
governador do Estado.
Pânico no Pânico
Sílvio Santos quer levar Vesgo
e Ceará para seu programa
no SBT.
Nova crise
População da Bolívia atacou o
Congresso Nacional, pedindo a
nacionalização da exploração do
gás natural.
E as escolas?
88% dos futuros advogados que
prestaram exame para a OAB
foram reprovados na primeira
fase. É recorde.
Dããããããã
FHC disse que será candidato se
o Brasil entrar em crise.
Acrescentou que o País está à
beira dessa crise. Só faltou
concluir que acha todo mundo
bobo.
Tem que melhorar
Pesquisa colocou o Brasil em 51º
lugar entre 58 países na diferença
de direitos entre os sexos. Os
dados são da ONU.
Não!
A China quer construir entre
30 e 40 usinas nucleares.
Alô?
Quatro em cada dez brasileiros
possuem celular. São 71
milhões de aparelhos que
entraram em operação
nos últimos dez anos.

MP investiga superfaturamento
na desapropriação da Enco
Está na pauta da Câmara de
São Bernardo pedido de CPI para
apurar o que pode ser um dos maiores escândalos na cidade.
Trata-se da desapropriação do
terreno da antiga metalúrgica Enco
Zolcsak, às margens da Via Anchieta, em frente à Volks. A fábrica
entrou em processo de falência na
metade de 1996 e deixou pelo menos 350 companheiros na mão.
A desapropriação é investigada
pelo Ministério Público Estadual
(MP). Ele apurou que a massa falida da empresa (terreno de 17 mil
metros mais instalações) foi leiloada em dezembro de 2000 por R$
451 mil para a ACF Imóveis.
Um ano depois, a ACF vendeu
os direitos da propriedade por R$ 1
milhão para a empresária Olívia
Augusta Araújo Macedo.
Em julho de 2002, a Prefeitura
de São Bernardo declarou de utilidade pública o imóvel da falida Enco
e outro de 7 mil metros quadrados
da mesma empresária, para a implantação do Centro de Design.
Em janeiro de 2003 a Prefeitura pagou R$ 7,4 milhões pela de-

Protesto em 1996 pelo cumprimento do acordo para o pagamento das verbas rescisórias

sapropriação das duas áreas, seis
vezes mais que o preço pago pela
empresária um ano antes.
Indícios
Autor do requerimento da CPI,
o vereador Wagner Lino (PT), que
obteve documentos da investigação, dá os mesmos argumentos
usados pelo MP, de que existem indícios de superfaturamento do imóvel desapropriado.

Além do mais, o Ministério Público investiga o sumiço de 273 toneladas da estrutura metálica da fábrica, avaliada em R$ 4,5 milhões.
Para Lino, a CPI pode provocar pressão social para apoiar as
investigações do MP. Queremos
saber o destino do dinheiro público
e a CPI é uma forma de manter a
sociedade informada sobre as investigações do Ministério Público,
disse o vereador.

CredABC

Acordo com a Miroal para desconto em folha
Os trabalhadores na Miroal,
em São Bernardo, já podem contar com o empréstimo com desconto em folha junto à CredABC,
a Cooperativa de Crédito dos Metalúrgicos do ABC.
Acordo nesse sentido foi assinado ontem, depois de negociação com a direção da empresa.
O empréstimo consignado evita a exploração e as altas taxas
do sistema financeiro e facilita a
vida do trabalhador.
Com quase dois anos de funcionamento e 601 sócios, a

CredABC conquistou a adesão do
presidente Lula no início deste
mês. Depois que o Lula ficou sócio a procura aumentou, disse o
presidente da Cooperativa, José
Vitório Cordeiro Filho, o Zézinho.
Na CredABC, o juro começa
com taxa de 2,3% e depois vai decrescendo, pois é cobrado somente sobre as prestações que faltam
pagar, quando no sistema financeiro tradicional a taxa é sobre o valor
total do empréstimo. A CredABC
também remunera melhor o dinheiro depositado pelos associados.

Zézinho disse que para os trabalhadores da Miroal se associarem à CredABC e terem direito ao
crédito é só levar CIC, RG, comprovante de endereço e os dois
últimos holerites.
Como existe acordo com a
empresa, não é necessário ter
avalista, porque o desconto já acontece em folha, avisou Zézinho.
A Cooperativa atende no primero andar da Sede do Sindicato,
de segunda a sexta-feira, das
9h30 às 18h. Mais informações
4128-4200, ramal 4259.

3

Emprego

OIT quer metas para abertura de vagas
Documento elaborado pela Organização Internacional do Trabalho
(OIT) e apresentado ontem em Brasília defende que os países adotem
metas também para a criação de
emprego. Os governos estabelecem limites para a inflação e para a
dívida pública, mas não se comprometem com objetivos definidos para
abrir novos postos de trabalho, denuncia.
Meta de emprego é uma das
propostas do programa da Chapa
1, que disputa as eleições para renovação da diretoria do Sindicato,
em pleito que será realizado nos
próximos dias 31 de maio e 1º de
junho. Não é nova no Sindicato a
preocupação para que os governos
estabeleçam um número mínimo de
vagas a serem abertas através de
políticas públicas.
Elas já estão em iniciativas
como a ida ao BNDES para reivindicar que empréstimos ao Moderfrota tenham contrapartidas sociais,
no plano de 7 Metas do Setor Automotivo, e outros acordos que só devem acontecer mediante garantia de
emprego e renda para os trabalhadores. Qualquer tipo de política industrial e econômica precisa trazer
metas de emprego para beneficiar
toda a sociedade, defende o presidente do Sindicato, José Lopez
Feijóo.
Meta social
Ao sugerir políticas mais ativas
para enfrentar o desemprego, a OIT
lembra que a liberalização dos mercados ocorrida a partir da década
de 1990 só agravou o problema. Por
isto, o documento propõe uma mudança na política econômica das
nações, que faça com que a cria-

Feijóo defende metas para criação de emprego em assembléia na Faparmas, ontem

ção de empregos se torne uma meta
para os formuladores das políticas
sociais.
O documento lembra que, no
Brasil, as decisões do Banco Cen-

tral (BC) sobre a taxa de juros se
baseiam apenas na expectativa de
inflação, sem se preocupar com a
maneira que afetarão o nível de
emprego.

Postos criados já são 2,7 milhões
Já são 2,7 milhões os empregos com carteira assinada criados
no governo Lula. O número foi alcançado com as 558 mil vagas
abertas entre janeiro e abril deste
ano segundo o Caged, Cadastro
Geral de Empregados e Demitidos
do Ministério do Trabalho. É o melhor resultado já registrado pelo
levantamento, feito a partir de informações oficiais das empresas.
Só em abril foram abertos 266
mil postos de trabalho formais, recorde para o mês e 40% acima do
total de abril de 2004. Assim, o
crescimento passou de uma mé-

Veja como
cresce o emprego
no Brasil

dia mensal de 91 mil vagas em
2004 para 127 mil novos empregos por mês em 2005. O aumento
ocorreu em todos os setores de atividade econômica, com melhores
resultados em serviços, indústria,
agricultura e comércio.
Estes números surgem logo
após o IBGE registrar retração de
0,2% no nível de emprego na indústria. Como os resultados do
Caged referem-se a abril e os do
IBGE a março, os números divulgados pelo Ministério do Trabalho
podem servir como indicador de
uma tendência de recuperação.

 De 2003 até agora foram criados 2,7 milhões
de empregos com carteira assinada.
 Entre janeiro e abril deste ano 558 mil vagas foram abertas.
 Só em abril foram criados 266 mil postos.
 A média mensal de 91 mil vagas em 2004 passou
para 127 mil novos empregos por mês em 2005.

A violação de e-mails
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu uma questão bastante polêmica, que gera críticas favoráveis e contrárias.
Trata-se da interpretação de que
o patrão está autorizado a fiscalizar
os e-mails enviados e recebidos por
seus empregados. O entendimento
é que o computador utilizado equipara-se a uma ferramenta de trabalho e somente pode ser usado para
a execução do serviço.
O caso julgado foi de um trabalhador do HSBC Seguros Brasil S/A,
que enviava e-mails de mulheres
nuas a seus colegas no horário de
trabalho com os micros da empresa.
O relator do processo, ministro João Oreste Dalazen, considerou que houve falta do empregado,
o que autorizou sua demissão por
justa causa.
O empregado disse em sua
defesa que houve violação de correspondência, na medida em que o
e-mail se equipara a uma correspondência postada.
Essa tese é defendida pelos
que entendem não estar o empregador autorizado a fiscalizar as
mensagens eletrônicas recebidas e
enviadas por seus empregados.
Cuidados
A questão é polêmica e deve
ser tratada caso a caso. E todo o
cuidado deve ser observado. A empresa, em primeiro lugar, deve comunicar o empregado de que ele
poderá ser fiscalizado. Se possível,
essa previsão deve estar expressa
no contrato de trabalho.
Antes de acusar o empregado
de ter utilizado o equipamento de
maneira indevida, uma apuração
dos fatos deve ser feita.
Principalmente para se ter certeza de que o envio da mensagem
foi dele mesmo. Ocorre que, em alguns setores, os colegas de trabalho têm acesso à senha dos demais, o que dificulta apontar quem
realmente enviou a mensagem.
O simples recebimento de
mensagem indevida deve ser ignorado para uma possível punição,
pois não é possível controlar o que
as pessoas recebem no dia-a-dia.
São questões cotidianas que
estamos convivendo desde que a
internet passou a fazer parte da nossa vida. Temos que ter repostas a
elas.
Departamento Jurídico

