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Começam  negociações
com as montadoras

Trabalhadores também destacam cláusulas sociais com a Anfavea e
cobram agenda de negociação com o grupo 3 (autopeças, parafusos
e forjarias) e fundição. Próximo ato de campanha será em Brasília.
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CAMPANHA SALARIAL

Acordos de PLR
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Acordo na
Federal Mogul
cria novo turno

Foram abertos novos postos de trabalho
para jornada aos sábados e domingos.

Página 2

...e mais Bozza e Proema. Página 2

Uniferco é premiada
e quer crescer

Cooperativa de produção em Diadema
leva o Prêmio Desempenho e se prepara

para utilizar 100% da capacidade.
Página 4

Inscrições ao
campeonato de
games acabam

sexta-feira
Página 4
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Trabalhador também sabe administrar

Com o troféu do prêmio na mão, Tony Ramos e os companheiros e companheiras da cooperativa

Esse Playstation 3 pode ser seu
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A Uniferco, cooperativa
formada por trabalhadores
da antiga Moferco, em Dia-
dema, recebeu no último dia
17 o prêmio Desempenho em-

presarial 2007 – Destaque do

ano, entregue pela revista Li-

vre Mercado. Ela venceu todos
os seus concorrentes no
ABC.

“Estamos muito orgu-
lhosos. Foi a prova que tra-
balhadores não sabem ape-
nas apertar parafusos. Tam-
bém sabemos administrar
bem”, resumiu ontem Anto-
nio Pires Soares, o Tony Ra-

mos, presidente da Uniferco.
Ele e os companheiros

fundaram a cooperativa há
quatro anos. Dois anos de-
pois, já conseguiam o certifi-
cado ISO 9.000, sempre
competindo com concorren-
tes que estavam há pelo me-
nos 15 anos no mercado.

Quando alcançaram o
sexto lugar como a melhor
montadora de painéis elétri-

Uniferco premiada

cos para áreas de alta segu-
rança no Brasil, há cerca de
um ano e meio, a Uniferco
atraiu a atenção da Livre Mer-

cado.
A cooperativa já tinha

clientes importantes como
Petrobras, Furnas e diversas
petroquímicas. Há um mês, a
revista avisou Tony Ramos que
tinham ganhado o Destaque do

ano.

Atualmente, a coopera-
tiva utiliza entre 50% e 60%
de sua capacidade. Em bre-
ve atingirá 70% a 80% e o
objetivo é atingir 100%.
“Estamos estruturando tudo
aos poucos, passo-a-passo,
para depois não termos que
recuar”, comenta Tony Ramos,

destacando o bom momen-
to da economia.

“O crescimento de uma

cooperativa é esse, não va-
mos sair por aí na louca. Te-
mos que ser organizados para
ter respaldo no mercado”,
explica o presidente da
Uniferco. “Participamos de
uma iniciativa de economia
solidária e ninguém quer fi-
car rico através dela. Preten-
demos, apenas, viver tran-
quilos”, conclui com humil-
dade Tony Ramos.

Os motoqueiros
que ainda não se adapta-
ram às novas normas do
Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) em re-
lação aos capacetes terão
mais cinco meses para
fazer as mudanças.

As novas regras de-
terminam que os capace-
tes tenham certificação
do Inmetro e possuam
nas partes traseiras e la-
terais elementos refleti-
vos com pelo menos 18
centímetros quadrados.

O capacete deverá
possuir viseira, sendo
que a noite é obrigatório
que ela seja do padrão
cristal. Caso não possua
viseira, deverão ser utili-
zados óculos de prote-
ção, que não podem ser
substituídos por óculos
de sol.

Ficará ainda proibi-
do o uso de películas na
viseira e nos óculos de
proteção.

Quem não cumprir
as normas pagará multa
de R$ 191,54, terá o di-
reito de dirigir suspenso
e terá recolhido o docu-
mento de habilitação.

Motoqueiros
têm mais tempo

para adaptar
capacetes

Proteja-se

FIQUE
SÓCIO DO
SINDICATO

O game do campeonato será o Winning Eleven Pro Evolution Soccer!
Podem participar sócios do Sindicato e dependentes, tanto em duplas como
individualmente. Parentes de primeiro grau dos sócios (sobrinhos e netos,
comprovados com documentos) também podem jogar na categoria individual.
Menores de 18 anos precisam de autorização do responsável.

Inscrições até sexta-feira - Na Sede do Sindicato, em São Bernardo, nas
regionais Diadema e Ribeirão Pires, das 9h às 17h30;  com a representação sindical
nos locais de traballho, ou pelo portal do Sindicato www.smabc.org.br

Valor das inscrições (um dos itens)
Sócios  - 4 quilos de feijão, ou 5 quilos de arroz, ou 3 latas de óleo.
Parentes - 8 quilos de feijão, ou 10 quilos de arroz, ou 6 latas de óleo.

Participe do 1º Campeonato de Games dos Metalúrgicos do ABC e entre na
briga por um Play Station 3, reservado para o ganhador na categoria individual.



2 Tribuna Metalúrgica do ABC - Quarta-feira, 1º de agosto de 2007

Redação: Rua João Basso, 231 - Centro - São Bernardo - CEP: 09721-100 - Fone: 4128-4200 - Fax: 4127-3244  - www.smabc.org.br
imprensa@smabc.org.br - Regional Diadema: Av. Encarnação, 290 Piraporinha - Telefone 4066-6468 - CEP 09960-010. Regional Ribeirão Pires: Rua
Felipe Saab, 149, Centro – Telefone 4823-6898 – CEP 09400-130. Diretor Responsável: Sergio Nobre - Repórteres: Carlos Alberto Balista, Gonzaga do
Monte e Silvio Berengani - Repórter Fotográfica: Raquel Camargo. Arte e Editoração Eletrônica: Eric Gaieta - CTP e Impressão: Simetal ABC Gráfica e
Editora - Fone: 4341-5810. Os anúncios publicados na Tribuna Metalúrgica são de responsabilidade das próprias empresas.

Publicação diária  do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC

NOTAS E RECADOS Federal Mogul

Cinco acordos. Negociações na Thomson e JMB

PLR

Acordo cria turno especial

Federal Mogul AGENDA

Finalmente

O Procon multou a Gol
em R$ 672 mil por
omissão em relação ao
direito à informação e à
garantia de assistência
adequada ao
consumidor.

Atenção!

Os metroviários de São
Paulo iam definir em
assembléia marcada
para às 18h30 de ontem
se entrariam em greve a
partir da 0h de hoje.

Recorde

O Índice de Confiança
da Indústria subiu 3%,
passando para 120
pontos. É o maior nível
desde o início da série,
em abril de 1995.

Fim mesmo

No dia seguinte ao
desaparecimento de
Ingmar Bergman,
faleceu aos 94 anos o
também cineasta
Michelangelo Antonioni.

Acabou

Com as duas mortes,
termina a melhor fase
do cinema no século 20.
E, até agora, não
apareceu ninguém para
substituí-los.

Não pode

Candidata à sucessão do
marido, Cristina
Kirchner está usando a
sede do governo da
Argentina como comitê
eleitoral.

À frente

A senadora peronista já
abriu larga distância
para o segundo colocado
e dificilmente perderá as
eleições argentinas.

Lei nele!

O governador da
Paraíba, Cássio Cunha
Lima (PSDB), foi
cassado segunda-feira
pela Justiça Eleitoral de
seu Estado por distribuir
35 mil cheques durante
a campanha eleitoral de
2006.

Como alternativa para
que o trabalho aos sábados
não voltasse , o Sindicato fir-
mou acordo com a Federal
Mogul, de Diadema, criando
um turno de trabalho espe-
cial para os sábados e do-
mingos, que foi preenchido
com a contratação de 24 no-
vos companheiros no setor
de injetoras.

Com isso, o pessoal que
trabalhava no sistema de 6x2
passou a trabalhar no  siste-
ma 5x2.

Para Antonio Pereira
Campos, o Boquinha, do Co-
mitê Sindical, o acordo foi
necessário já que, devido a
alta na produção, a empresa
queria a volta do trabalho aos
sábados para parte dos com-
panheiros.

Agora, os trabalhadores
na fábrica de autopeças terão

os turnos fixos de segunda a
sexta-feira, com os sábados
e domingos livres.

A jornada na Federal
Mogul já é de 40 horas sema-
nais.

Emprego
O coordenador da Re-

gional Diadema, Hélio Ho-
norato, o Helinho (foto), en-
fatiza  a geração de emprego
como um dos principais re-
sultados da medida.

O acordo estabelece que

para o turno especial os tra-
balhadores devem ter idades
superiores a 40 anos e morar
na região do ABC. “Fizemos
assim exatamente para aten-
der a quem começa a ser dis-
criminado pelo mercado de
trabalho”, afirma Helinho,
lembrando das dificuldades
que um trabalhador com
mais de 40 anos tem hoje
para conseguir colocação.

Apesar do trabalho so-
mente aos sábados e domin-
gos, os 24 novos companhei-
ros foram contratados com
carteira assinada por tempo
indeterminado e terão asse-
gurados todos os direitos da
CLT e da nossa convenção
coletiva.

Eles irão receber o salá-
rio hora para a função de
operadores de injetora e vão
embolsar 40% da PLR.

Comunicação e

expressão

Recomeçam hoje, às 18h,
as aulas do curso de
Comunicação e Expressão
para a turma da semana.
Para os companheiros e
companheiras que fazem o
curso no final de semana,
a aulas reiniciam neste
sábado, dia 4, às 9h.
Ambas no Centro Celso
Daniel.

Combate ao Racismo

Reunião da Comissão de
Combate ao Racismo dos
Metalúrgicos do ABC
amanhã, às 18h, na Sede
do Sindicato.

Stilocast

A equipe de sindicalização
estará amanhã na Stilocast
no horário do almoço.
Conheça as vantagens de
associar e sindicalize-se!

Seminário de

Saúde e Trabalho

O Seminário de Saúde e
Trabalho acontece neste
sábado, dia 4, no Centro
de Formação Celso
Daniel. As inscrições
devem ser feitas no
Departamento de Saúde
do Trabalhador, com
Tiana, pelos telefones
4128-4208 ou 4128-4230,
até amanhã.

Ergonomia

O próximo módulo do
Curso de Ergonomia será
realizado nesta sexta-feira
e sábado.

CIPA na Ática

Nas eleições para a CIPA
que acontecem sexta-feira
na Ática, os trabalhadores
devem votar em José
Carlos Silva, o Gatinho, e
Andréia dos Santos
Barros, que têm o apoio do
Sindicato.
Eles estão comprometidos
com a luta por mais
segurança e melhores
condições de trabalho.

CIPA na Toledo

Na Toledo, o companheiro
Francisco das Chagas
Sarmento, o Chico
Picanha, foi eleito titular
da CIPA nas eleições
ocorridas na semana
passada.

Em assembléia realizada
ontem, os companheiros na
Bozza, em São Bernardo, só
aprovaram a PLR depois
que a empresa se comprome-
teu com a implantação de um
plano de cargos e salários até
15 de fevereiro.

“A mobilização tem que
continuar para conquistar-
mos o vale alimentação sem
desconto e melhorar as rela-
ções de trabalho”, afirmou
Carlos Alberto Gonçalves, o
Krica, diretor do Sindicato. A
primeira parcela sai dia 15 de
agosto e a segunda em 15 de
fevereiro de 2008.

Depois de uma negocia-
ção difícil, o pessoal na
Proema aprovou na última
segunda-feira a PLR, junto
com 13 vales compras reajus-
tados. Apesar das dificulda-
des, Sindicato, Comissão e
CSE tiveram habilidade de
conduzir as negociações. Os
pagamentos serão feitos dias
15 de setembro e 28 de feve-
reiro do ano que vem.

Outros
Na semana passada, os

trabalhadores na Eica, em
Diadema, aprovaram acordo
de PLR que garantiu a repo-
sição da inflação, aumentou
o valor recebido no ano pas-
sado e manteve as metas de
produção.  “Foi uma boa
negociação”, comentou o
diretor do Sindicato José
Mourão. A primeira parcela
foi paga ontem e a segunda
sai em 31 de janeiro.

Também na semana pas-
sada, os trabalhadores na
Sueme, em São Bernardo,
aprovaram a proposta de
PLR reajustada e corrigida.
O primeira parcela será paga

em 5 de agosto e a segunda
dia 5 de janeiro de 2008. Ain-
da na semana passada, os
companheiros na Scorpios,
em Diadema, aprovaram a
PLR que aumentou em rela-
ção ao ano passado. A pri-
meira parcela sai 3 de agosto
e a segunda em 5 de feverei-
ro de 2008.

Continuam as negocia-
ções na MTE Thomson e
na JMB, ambas em São Ber-
nardo.

Como as conversas ain-
da não foram encerradas, as
empresas pagaram ontem a
primeira parcela da PLR.

Na Bozza, além da PLR companheiros terão plano de cargos e salários
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Cláusulas sociais também são destaque

Negociação com montadoras CONFIRA SEUS

DIREITOS

A doença

ocupacional

Departamento Jurídico

Passeata em Belo Horizonte marcou a entrega da pauta

Comitê da Cidadania vira ONG

Ford

Fundo de formação é
um dos principais pontos

Ato e passeata em Belo
Horizonte na semana passa-
da marcaram mais uma en-
trega de pauta da campanha
nacional dos metalúrgicos
da CUT.

A próxima atividade
da campanha nacional será
em Brasília.

A Confederação Na-
cional dos Metalúrgicos vai
montar um acampamento
na Esplanada dos Ministé-
rios entre os dias 13 e 15 de
agosto, quando espera reu-
nir cerca de 2.000 trabalha-
dores.

Renovação e ampliação
de cláusulas sociais também
deram o tom aos debates que
iniciaram as negociações
com as montadoras. Elas
prosseguem na próxima se-
gunda-feira. “Há um esforço
para discutirmos toda a pau-
ta até o final deste mês”, dis-
se o presidente do Sindicato,
José Lopez Feijóo, que acom-
panha as negociações.

Feijóo avisa que, assim
como nos demais grupos, a
modernização das cláusulas
sociais são prioridade nas ne-
gociações com as montadoras.

Pontos
São pelo menos 35 no-

vas reivindicações, entre elas
licença ao pai adotante e li-
cença maternidade igual a
comum para  mãe adotante
de crianças maiores de um
ano, licença internação para
o acompanhamento pelas
mães e pais de parentes pró-
ximos em tratamento médi-
co, garantia de emprego e li-
cença remunerada em caso
de aborto e unificação dos
valores do auxílio-creche.

A campanha reivindica
ainda o cumprimento da lei
de cotas para contratação de
pessoas com deficiência e jor-
nada flexível para facilitar a
sua locomoção.

Silêncio
Já o grupo 3 (autopeças,

forjarias e parafusos) e a fun-

dição não têm agenda de ne-
gociações. Assim como os
demais setores, eles também
receberam a pauta de reivin-
dicações no final de junho.

A estratégia da bancada
dos trabalhadores para o en-

caminhamento da campanha
e para pressionar as agendas
de negociação será debatida
em reunião sexta-feira entre
os sindicatos.

Além das entidades
filiadas à Federação Esta-

Importante reivindica-
ção social é a criação de um
fundo de formação, como já
existe em outros países.

Por ele, sindicatos e em-
presas oferecem desde qualifi-
cação profissional à formação
sindical, passando por cidada-
nia, meio ambiente, gestão etc.

Próxima atividade é em Brasília

dual dos Metalúrgicos da
CUT (FEM-CUT) partici-
pam da bancada negociado-
ra diretores dos sindicatos de
metalúrgicos de São Caetano,
São Carlos (filiado à CGTB)
e Tatuí (Força Sindical).

“A idéia é o fundo ter uma
administração partilhada que
combine as necessidades de
formação dos trabalhadores”,
disse o secretário-geral do Sin-
dicato Rafael Marques.

Para ele, a criação e fun-
cionamento do fundo seria um
diferencial de competitividade

para o ABC. “Sempre que ge-
ramos um trabalhador mais
qualificado, melhoramos as
condições de trabalho e quali-
dade do que é produzido”, ex-
plicou Rafael. Ainda na área de
Formação os metalúrgicos rei-
vindicam a subvenção para es-
tudos.

A pauta apresentada em
Minas tem o mesmo teor das
já entregues no final de junho
e entre as principais reivindi-
cações estão o contrato co-

letivo nacional de trabalho,
a unificação das datas-base
em setembro, piso nacio-
nal de salários e redução da
jornada de trabalho.

O Comitê da Cidadania
dos Trabalhadores na Ford
ganhou personalidade jurídi-
ca a partir de julho e passou
a chamar-se Comitê da Cida-
dania dos Trabalhadores Me-
talúrgicos do ABC, uma Or-
ganização não Governamen-
tal - ONG.

Criado há 14 anos, sob
inspiração da campanha Con-
tra a Fome do sociólogo
Betinho, o Comitê desenvol-
ve e apóia campanhas de so-
lidariedade.

Segundo a coordenação

da entidade, a formalização do
Comitê possibilita a criação de
parcerias e convênios com em-
presas públicas e privadas para
o  apoio aos projetos sociais já
desenvolvidos e outros em es-
tudo, como é o caso de proje-
to de inclusão pelo esporte a ser
implantado em áreas carentes
de São Bernardo.

Entre alguns programas,
o Comitê mantém a creche
Maria Cursi, que atende 200
crianças da região de São
Mateus; apóia o Asilo Raiar
do Sol, com 90 idosos no

Ipiranga; a creche Irmã A-
driana, de São Bernardo;
comunidades carentes no Jar-
dim Silvina, também de São
Bernardo;  e o Centro de
Formação Profissional Hen-
ry Ford, na Vila Carrão, São
Paulo.

Tudo isso, com a contri-
buição de 180 associados.

Agora o Comitê quer
recadastrar seus sócios e filiar
outros. As fichas de associa-
ção são encontradas nos se-
guintes telefones 4174-8224
/ 8334 / 9672  e 8281.

Greve
termina em
Juiz de Fora

Mercedes-Benz

Depois de cinco dias
de paralisação, os trabalha-
dores na Mercedes-Benz de
Juiz de Fora, em Minas Ge-
rais, voltaram ao trabalho
no início desta semana.

Eles conseguiram ele-
vação no valor da PLR e,
segundo o sindicato dos
metalúrgicos local, vão co-
meçar a discutir a redução
da jornada para 40 horas
semanais. Hoje a jornada é
de 44 horas.

Eliezer Dias

Há muito tempo o
Código Civil já dizia que
se alguém causasse dano
a outra pessoa seria obri-
gado a repará-la. Com a
Constituição Federal de
1988, não restaram dúvi-
das de que o patrimônio
que mencionava o código
civil não era apenas de
valores pecuniários, ob-
jetos etc, mas da própria
saúde e vida das pessoas.

Com o novo Código
Civil, o tema da doença
ocupacional ganhou con-
tornos ainda maiores e,
hoje, o trabalhador que
tenha sofrido acidente de
trabalho ou seja portador
de moléstia ocupacional,
poderá ingressar com
ação pleiteando danos
morais e materiais, além
de uma pensão mensal
vitalícia com valor a ser
determinado pelo juiz.

Requisitos

Para que o trabalha-
dor ingresse com ação
contra a empresa plei-
teando estes direitos, não
basta que ele possua uma
moléstia, mas que a doen-
ça tenha nexo direto com
a atividade desenvolvida
e, ainda, no caso da pen-
são mensal a ser cobra-
da, que esta doença ou
acidente o tenha incapa-
citado parcialmente para
desenvolver o trabalho.

Prazo

É importante lem-
brar que o prazo para in-
gressar com ação é de
dois anos, contado da res-
cisão do contrato de tra-
balho. Somente em casos
excepcionais, quando o
trabalhador tomou co-
nhecimento da doença
muito após seu desliga-
mento, é que se poderá
ingressar com ação, mas,
ainda, correndo riscos da
ação não ser aceita.


