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METALÚRGICOS NA SMS E KENPACK
ABREM CAMPANHA SALARIAL

Assembléia reuniu
os trabalhadores
nas duas fábricas e
deu o pontapé
inicial da
campanha salarial
deste ano, que será
concentrada nos
grupos 9, 10 e
Fundição.
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Trabalhador
na IGP

conclui ensino
fundamental

Parceria inédita en-
tre Sindicato, Prefeitu-
ra de Diadema e em-
presa garante reforço na
escolarização dos traba-
lhadores.

A primeira turma
acaba de concluir o ensi-
no fundamental. Meta
agora é implantar ensino
técnico de nível médio.
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O presidente Lula segue
liderando as pesquisas de in-
tenção de voto. Levantamen-
to feito pela Confederação
Nacional dos Transportes
(CNT) e Instituto Sensus di-
vulgado ontem confirma sua
vitória em primeiro turno se
a eleição fosse hoje. Esta é a
primeira pesquisa depois da
oficialização dos candidatos.

Lula aparece agora com
44,1% das intenções de voto
e Alckmin tem 27,2%.

O presidente cresceu
1,4% em relação de maio, en-
quanto o tucano subiu 6,9%.

Lula bate Alckmin
na primeira pesquisa

com lista oficial
A pesquisa captou os re-

sultados da exposição de
Alckmin na propaganda do
PSDB veiculada em junho no
rádio e na TV. Junho foi tam-
bém o mês das convenções
partidárias que confirmaram
os nomes dos candidatos.

Os demais presidenciá-
veis têm: Heloísa Helena
(PSOL) 5,4%; Cristóvam
Buarque (PDT), 1,4%; Rui
Costa Pimenta (PCO), 0,3%;
José Maria Eymael (PSDC),
0,3% e Luciano Bivar (PSL),
0,3%. Indecisos, brancos e
nulos somam 20,0%.

Hoje
Real Mecânica, em Ribeirão Pires, na hora
do almoço
Amanhã
Edem, às 6h da manhã
Refrigeração Real, na hora do almoço

Os novos acordos de PLR

Assembléias de companheiros na Otis e Ifer aprovam acordo de PLR

Trabalhadores garantiram a conquista na Labortub, Ifer, Vecom,
Otis, Real Mecânica, Magnistamp, Estrela e NHK. Página 2

Entre para um time de
luta e fique sócio do
Sindicato!
Veja a programação da nossa equipe
de sindicalização

A pesquisa apresenta
crescimento da avaliação po-
sitiva do governo e da popu-
laridade do presidente Lula.
Dos 2.000 entrevistados en-
tre os dias 4 e 6 de julho,
41% disseram considerar o
governo bom ou ótimo. Em
maio, o percentual era de
38,3%.

Com a elevação, a apro-
vação do governo chega aos

Avaliação positiva também melhora
melhores índices desde abril
de 2005. A avaliação negati-
va do governo baixou a 19,3%
contra os 22,2% registrados
em maio.

Dos entrevistados, 55,8%
disseram aprovar o desempe-
nho do presidente contra
37% que disseram reprová-lo.
Na pesquisa anterior, 53,9%
aprovavam o trabalho de Lula
e 37,8% desaprovavam.

Os metalúrgicos da CUT não abrem mão da reposição salarial e aumento real
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Audência debate
falta de creches

São Bernardo

Crianças brincam em rua de São Bernardo. Cidade precisa abrir 8 vagas em creches

Agende sua
visita ao lote
em Peruíbe

Sua casa na praia

Tribuna Metalúrgica do ABC - Quarta-feira, 12 de julho de 2006

A Cooperativa Habita-
cional do Sindicato e a Imo-
biliária Sol Maior continuam
com a venda de lotes em
Peruíbe. Procure o plantão
que funciona na Sede do Sin-
dicato e agende uma visita ao
local neste fim de semana.

Os terrenos estão no
loteamento Santa Izabel, a
partir de 250 metros qua-
drados por R$ 17 mil, com
R$ 790,00 de entrada e sal-
do facilitado em 86 parce-
las de R$ R$ 189,00 men-
sais. Os lotes serão entregues
arruados, demarcados com
água e esgoto, luz, guias e
sarjeta.

Mais informações pelo
telefone 4128-4200, ramais
4252 ou 4267.

Com o Cruzeiro na li-
derança, recomeça ho-

je o Campeonato Brasilei-
ro com os times cheios de
novidades.

Cheio de problemas, o
Timão entra em campo

contra o Cruzeiro. Não terá
Mascherano, Marcelo
Mattos, Ricardinho, Tevez,
Edson, Sebá, Marcus
Vinicius e Eduardo.

O Santos não contra-
tou nem vendeu nin-

guém. Pega o Figueirense,
fora. A dúvida é se
Luxemburgo fica ou vai
para a Seleção.

Dividido entre o Brasi-
leiro e a Libertadores,

o São Paulo recebe o Grê-
mio e deve poupar os za-
gueiros para o confrontro
contra o Estudiantes, no
Morumbi.

O Verdão, que encara
o Vasco amanhã, foi

quem mais contratou. Os
meias Rosembrick e Marce-
lo Costa; o chileno Valdívia
e o zagueiro Dininho.

O Conselho Tutelar de
São Bernardo e o Ministério
Público realizam hoje uma
audiência pública para dis-
cutir a falta de vagas em cre-
ches municipais, que tem dei-
xado milhares de crianças
fora da escola. Audiência será
no  Teatro Cacilda Becker
(Paço) às 19 horas.

Uma ação civil pública
que está em fase final obriga
a Prefeitura a abrir 8.200 va-
gas em creches.

Os vereadores de oposi-
ção denunciam que a Prefei-
tura, mesmo sofrendo esse
tipo de processo, não cons-
tróe nenhuma creche nos úl-
timos oito anos.

Cleusa Padilha Santiago,
do Conselho Tutelar, disse
que a política da Prefeitura,
desde o ano passado, tem sido
a realização de convênios
com creches particulares.

Ela comentou que a Se-

cretaria da Educação não in-
forma o total de vagas aber-
tas. “Esperamos que isso
aconteça durante a audiência,
para sabermos com clareza
quantas vagas ainda precisam
ser criadas para dar conta da
demanda”, afirmou Cleusa.

A estimativa é que exis-
tam cerca de 5.000 crianças

fora das creches.
Os vereadores também

questionam a terceirização do
atendimento, com a realização
de acordo com as creches par-
ticulares. “Isso indica que o di-
nheiro repassado seja insufi-
ciente para atender a todas as
necessidades das crianças”,
concluem os vereadores.
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IGP

Trabalhadores concluem 1º grau

PLR

Acordos em mais oito empresas

Helinho cumprimenta os alunos que concluíram o ensino fundamental
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CIPA na Ática

Vote consciente!

Vecom: PLR
igual para
quatro fábricas

Cipeiros

Plenária sábado

Após um ano frequen-
tando os bancos escolares, a
primeira turma de trabalha-
dores na IGP, em Diadema,
que participou do curso de
elevação de escolaridade, aca-
ba de  concluir o ensino fun-
damental. Na última quinta-
feira eles receberam a cer-
tificação em cerimônia na
própria fábrica.

O curso de elevação de
escolaridade é parte de pro-
grama desenvolvido entre o
Sindicato, a empresa e a Pre-
feitura de Diadema.

“Melhorar o nível de es-
colaridade do pessoal é con-
dição essencial para manter e
melhorar a qualidade dos
empregos”, explicou Hélio
Honorato, o Helinho, coor-
denador da Regional Dia-
dema.

Segundo ele, essa expe-
riência foi tão positiva que o
Sindicato pretende apresentar
a idéia nas discussões do pólo
metal-mecânico, que está em

andamento na cidade.
Mas, antes, destaca Heli-

nho, será ampliada a escolari-
zação dos companheiros e
companheiras na IGP com
um curso técnico de nível
médio (segundo grau). “As
negociações estão avançadas
com a fábrica e com a Prefei-
tura”, explica o dirigente, que
acrescenta a participação da
Fundação Florestan Fernan-
des nessa fase. A fundação é
um órgão da Prefeitura dedi-
cado à qualificação e forma-
ção profissional.

Enquanto isso, uma nova

turma de trabalhadores para
o ensino fundamental será
formada na IGP. As aulas es-
tão previstas para começar
neste segundo semestre.

Demanda
Os cursos começaram a

tomar forma no início do ano
passado, quando a fábrica
apresentou para o Sindicato
um plano de reestruturação,
visando o desenvolvimento
de novos produtos e de no-
vos mercados. A IGP tem 300
trabalhadores e produz auto-
peças estampadas.

Para in-
tensificar as a-
ções de pre-
venção a aci-
dentes e doen-
ças, será realizada sábado
uma plenária com os ci-
peiros metalúrgicos do
ABC e da Baixada Santista.

A organização da plená-
ria é da Federação Estadual
dos Metalúrgicos da CUT
(FEM-CUT), que neste ano
já realizou outros três encon-
tros nas regiões de Sorocaba,
Vale do Paraíba e Noroeste.

“Já reunimos cerca de
320 cipeiros”, comemora Pau-
lo Cayres (foto), secretário de
formação da FEM-CUT.

Ele comentou que a ple-
nária serve para mostrar a
importância da CIPA não só
como instrumento de pre-
venção de acidentes e doen-
ças mas também de melhoria
dos postos de trabalho.

A Federação quer criar
um fórum estadual para
definir políticas comuns aos
cipeiros metalúrgicos. A ple-
nária acontecerá neste sába-
do, das 9h às 13h, na Sede
do Sindicato.

Quer ou não?
Pela terceira vez, Lula
ofereceu ajuda do
Exército ao governador
de São Paulo. Nas
outras duas vezes a
oferta não foi aceita.

Bom!
O governo federal
criou mais duas áreas
de preservação
ambiental no Acre,
beneficiando 400
famílias.

Olha o poder
Mercadante quer que
Serra explique aos
eleitores porque deixou
a prefeitura antes de
terminar o mandato.

Olho vivo
O Ministério do
Desenvolvimento Social
encontrou 50 mil
suspeitas de
duplicidade nos
cadastros do Bolsa
Família.

Tô de mal!
Depois de perder para
o ex-governador
Newton Cardoso a vaga
de candidato ao
Senado, o ex-presidente
Itamar Franco deixou o
PMDB.

Avanço
O Brasil vai passar a
ter vacina contra o
vírus HPV, a principal
causa de câncer do colo
de útero.

Não foi recorde
Mesmo com toda
badalação em cima da
novela Belíssima, o
último capítulo
emplacou 60 pontos no
Ibope, menos que os 66
pontos de América.

Mistério
Na semana passada,
dez sifões sumiram de
quatro banheiros do
prédio da Câmara
Municipal de São
Paulo.

Reparação
Cerca de 5 milhões de
carros vendidos na
última década
passaram por recall. Os
maiores defeitos
acontecem nos freios,
direção e sistema de
combustível.

Labortub:
manter a

mobilização

Hoje tem eleição para
a nova CIPA na Metalúr-
gica Ática e os trabalhado-
res devem votar em quem
tem compromisso com me-
lhores condições de vida e
de trabalho.

O Sindicato apoia três
candidatos: o número 4, José
Carlos Menezes da Silva, o
Gatinho, do setor de tambo-
riamento; o número 6, Re-
ginaldo Rossi dos Santos, da
estamparia; e a número 10,
Edinéia Mendes Pereira,
também da estamparia.

Nos últimos dias, nossa
categoria conquistou mais
oito acordos de PLR. Sexta-
feira, assembléia na Real
Mecânica aprovou acordo e
a parcela única será paga no
dia 28 de julho. O acordo
também vale para o pessoal
na Magnistamp, em Mauá,
do mesmo grupo.

Na quinta-feira foi a vez
dos companheiros na NHK,
em Ribeirão Pires. A primei-
ra parcela sai no próximo dia
20 e a segunda em 20 de fe-
vereiro. “O valor é igual e
será pago a todos os trabalha-
dores na empresa”, destacou
José Roberto Vicaria, o Jaca-
ré.

O pessoal nas quatro
empresas que formam a
Vecom - Edem, Moldar,
Açofor e a própria Vecom-,
em Mauá, também aprovou
a PLR negociada pelo Sindi-
cato.

Todos receberão na mes-
ma data: 5 de setembro e 15
de fevereiro. “Conseguimos
eleger trabalhadores para a
Comissão de PLR, que antes
era dominada só pela chefia”,
disse Geovane Correa, coor-

denador da Regional Santo
André, explicando porque o
valor é maior que em 2005.

Na Fundição Estrela,
em São Bernardo, assembléia
realizada na sexta-feira apro-
vou acordo, garantindo a pri-
meira parcela para agosto e a
segunda para maio.

Na Otis, assembléia na
quinta-feira conquistou acor-
do com reajuste acima da in-
flação. A primeira parcela
saiu na sexta-feira e a segun-
da será acertada em janeiro.

Ainda na quinta, a PLR
também com valores corrigi-

dos acima da inflação foi
aprovada na Labortub, em
São Bernardo. A primeira
parcela será paga em outu-
bro e a segunda em feverei-
ro. O pessoal se mantém mo-
bilizado por vale compra e
outras questões internas.

No mesmo dia, o acor-
do foi aprovado na Ifer, em
Diadema.

Legas
A segunda parcela da PLR

na Legas, em Diadema, será
paga em abril de 2007 e não
em janeiro como publicado
anteriormente pela Tribuna.
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Luta

Aberta campanha salarial 2006
CONFIRA SEUS DIREITOS

Departamento Jurídico

A polêmica sobre
o uso do e-mail

Tribuna Metalúrgica do ABC - Quarta-feira, 12 de julho de 2006

Com uma assembléia
conjunta na última quinta-fei-
ra com os companheiros e
companheiras na SMS e
Kenpac, de Diadema, os
metalúrgicos do ABC abri-
ram a campanha salarial no
setor de Fundição e nos gru-
pos 9 e 10.

“A mobilização começou
cedo porque os metalúrgicos
nesses três setores não abrem
mão de um reajuste decente,
que traga um bom aumento
real e a reposição das perdas”,
destacou durante a assembléia
José Mourão, diretor do Sin-
dicato.

Plenária
A Federação Estadual

dos Metalúrgicos da CUT
(FEM-CUT) faz plenária
neste sábado no Sindicato
dos Metalúrgicos de Soro-
caba para fechar as pautas.
Os pedidos de abertura de
negociações já foram entre-
gues aos grupos.

O Tribunal Regional
do Trabalho de São Pau-
lo julgou um processo re-
centemente, reconhecen-
do como falta grave pas-
sível de justa causa o uso
inadequado de e-mail no
trabalho. A questão, po-
rém, como é relativamen-
te nova, tem gerado inter-
pretações variadas e po-
lêmicas.

É verdade que aque-
les que trabalham com
computadores e que fa-
zem uso constante da
internet necessitam rece-
ber e enviar correspon-
dências eletrônicas, via
e-mails. Portanto, o uso
de e-mails deve estar res-
trito às atividades da fun-
ção exercida.

Invasão de privacidade
Por outro lado, o mo-

nitoramento constante
que as empresas fazem
pode representar quebra
de sigilo de correspon-
dência, o que é proibido
pela Constituição Federal,
gerando ao trabalhador o
direito de indenização por
danos morais. O que fazer,
então, para resolver esse
problema, já que a legisla-
ção brasileira não regula-
menta, especificamente, o
uso de e-mails?

Previsão contratual
Em primeiro lugar, a

empresa é obrigada a o-
rientar o trabalhador, no
ato da contratação, sobre
a forma e os limites do
uso da internet e dos e-
mails. Se essa orientação
não foi feita, não há como
caracterizar a justa cau-
sa ante o desconhecimen-
to do trabalhador quan-
to às regras internas.

Além disso, ainda
que orientado, o traba-
lhador tem que estar ci-
ente de que poderá ter
seus e-mails monitora-
dos, sob pena de caracte-
rizar invasão de privaci-
dade.

Tudo isso deve estar
acertado no ato da con-
tratação do empregado.
Ou seja, a empresa não
pode transferir ao traba-
lhador uma responsabili-
dade que é sua, sob pena
de estar agindo com abu-
so de poder.

Economia

Registrada primeira
deflação do ano

O Índice de Pre-
ços ao Consumidor
Amplo (IPCA) regis-
trou em junho a pri-
meira deflação (queda
de preços) de 2006. O
índice foi negativo em
0,21%, segundo o
IBGE.

Com esses núme-
ros, o primeiro semes-
tre do ano fechou com
1,54% de inflação. Nos
últimos 12 meses, o
acumulado ficou em
4,03%.

Os preços caíram
porque baixaram os
preços dos combustí-
veis, roupas, remédios
e alimentos. O IPCA
se refere às famílias
com renda de 1 a 40
salários-mínimos.

INPC
O INPC (Índice

Nacional de Preços ao
Consumidor) também
foi negativo de 0,07%
em junho. No acumu-
lado do ano, o índice
chega a 1,06%.

Com os grupos 9 e 10
serão negociados índices eco-
nômicos; já com Fundição a
negociação é sobre as cláusu-
las sociais.

Na campanha do ano
passado, os grupos 9 e 10 não
negociaram acordo coletivo
com validade por dois anos,

O que será negociado com os patrões
como foi feito com Monta-
doras e Autopeças.

A luta é também para
que o grupo 9 mude a data
base de agosto para setembro
e que o 10 mude de novem-
bro para setembro.

O grupo 9 reúne as fá-
bricas de trefilação, lamina-

ção, metais ferrosos, máqui-
nas, aparelhos eletroeletrô-
nicos e similares e refrigera-
ção.

O grupo 10 representa
as indústrias de estamparia,
lâmpadas, material hospitalar
e estamparia entre outros se-
tores.

Davi Carvalho, diretor do Sindicato, com os trabalhadores durante assembléia na SMS e Kenpack

Volks

Plenária debate
pasta 75/90

Os companheiros
que fazem parte do pro-
cesso contra a Volks,
pasta 75/90, estão con-
vocados para plenária

neste sábado, dia 15, na
Sede do Sindicato, às
14h, para discutir os
desdobramentos da
ação judicial.


