
Começa a funcionar hoje o serviço de 
cadastramento de currículos. Basta acessar

o portal do Sindicato. Página 3

Entidades sociais começam a distribuir 
amanhã cartilha destinada a garantir a 

implantação da Lei Maria da Penha. Página 4

Em assembléia sexta-feira, metalúrgicos discutiram e aprovaram 
o início das transmissões da TV dos Trabalhadores.

Página 2

Campanha no G.10

Na quinta-feira, trabalhadores na Ática, de Diadema, atrasaram o início da produção. O mesmo ato foi repetido pelo pessoal na Mescla, de Ribeirão Pires

16 dias de ativismo destaca
Lei Maria da Penha

Categoria aprova operação de tevê

Terça-feira
27 de novembro de 2007

Edição nº 2406

Prazo Para acordo é hoje

Cadastre seu
currículo

O Sindicato 
entregou a um 
grupo de empresas 
do grupo 10 uma 
minuta de acordo 
de campanha 
salarial. Elas têm 
prazo até hoje 
para responder se 
aceitam ou não. 
Página 3
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Tema do ano é a Lei Maria da Penha
16 dias de ativismotribuna esportiva

Corinthians e 
Palmeiras de-
pendem apenas 

deles nesta semana 
decisiva do  Brasileirão.

O Santos 
chegou onde 
queria e se 
classificou 
para a 

Libertadores.

Só a vitória 
interessa ao 
Timão no 
confronto 
com o Vasco, 

amanhã à noite, no 
Pacaembu.

Não vai ser 
fácil. A equipe 
entrará em 
campo des-
falcada de 

cinco titulares. 

Depois de 
vacilar 
no Sul, a 
situação 
complicou 

também para o 
Palmeiras.

Agora, tem 
a obrigação 
de vencer o 
Atlético-MG, 
domingo, no 

Palestra Itália.

Santo André e 
São Caetano 
foram mal na 

Série B, mas escaparam 
da degola.

A tragédia na 
Fonte Nova é 
responsabilidade 

dos cartolas. Se nada for 
feito, acontecerão outras.

Por que 
Dunga não 
cala a boca 
e monta 
uma seleção 

brasileira digna desse 
nome?

Sensacional 
a natação 
brasileira. 
Conquistou 

56 meda-
lhas na Copa 

do Mundo em Belo 
Horizonte. 

Campanha tem 17 anos

Para marcar o Dia In-
ternacional pela Eliminação 
da Violência contra a Mu-
lher, que aconteceu no do-
mingo, será lançada amanhã 
cartilha destinada a garantir 
a efetiva implantação da Lei 
Maria da Penha, que com-
bate a violência doméstica 
contra a mulher.

O lançamento da carti-
lha é mais uma atividade da 
campanha 16 dias de ativismo 
pelo fim da violência contra a 
mulher e tem como objeti-
vo estimular as mulheres a 
romperem o silêncio e o ci-
clo de violência a que estão 
submetidas.

Os lemas são Uma vida 
sem violência é um direito das 
mulheres e Está na lei, exija 

seus direitos.
Os movimentos femi-

nistas querem a criação de 
mais varas especiais pelo 
País como forma de dar as-
sistência à mulher vítima da 
violência.

“Que as mulheres te-
nham no Judiciário o direito 
de registrar sua queixa e que 
tenham nas Administrações 
serviços públicos que lhes 
dê assistência”, disse a de-
putada federal Cida Diogo 

(PT-RJ).
Para ela, é preciso traba-

lhar efetivamente para cons-
truir uma sociedade em que 
homens e mulheres sejam 
livres e iguais, sem um querer 
se sobrepor ao outro.

A campanha 16 dias 
de ativismo acontece há 17 
anos e é realizada entre os 
dias 25 de novembro e 10 
de dezembro em mais de 
130 países, com o apoio 
da ONU.

Ela compreende qua-
tro datas significativas na 
luta pelo fim da violência 

contra as mulheres e a garan-
tia dos direitos humanos. 

Aqui no Brasil ela co-
meça mais cedo, no dia 20 
de novembro, Dia da Cons-
ciência Negra, para destacar 
a dupla discriminação sofri-
da pelas mulheres negras. 

Dia 25 é o Dia Inter-
nacional da Não Violência 

contra as Mulheres, 1º de 
dezembro é o Dia Mundial 
de Combate à Aids, 6 de 
dezembro é o Dia de Mo-
bilização dos Homens pelo 
Fim da Violência contra as 
Mulheres (Lenço Branco) 
e 10 de dezembro é o Dia 
Internacional dos Direitos 
Humanos.

FIQUE SÓCIO DO SINDICATO

agenda
Metaltork
Reunião amanhã, na 
Regional Diadema, 
para discutir problemas 
internos. Às 12h para 
o pessoal do 2º turno, 
às 15h para o 1º 
turno e às 17h para os 
trabalhadores do turno 
normal e do
3º turno. 

Comissões 
apresentam relatório 
de pesquisa 
O primeiro relatório 
da pesquisa sobre 
o perfil temático dos 
metalúrgicos (mulheres, 
negros, jovens e pessoas 
com deficiência)do ABC 
será apresentado  nesta 
sexta-feira, às 16h, no 
Centro Celso Daniel.
O evento encerra as 
comemorações do 
Mês da Consciência 
Negra e contará com 
a presença de Antonio 
Pinto, assessor da 
Secretaria de Promoção 
da Igualdade Racial do 
governo federal.
Toda a cetagoria está 
convidada.



TV dos Trabalhadores
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Publicação diária do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC 

notas e recados

saiba mais
O joio e o trigo

Departamento de Formação

“Estamos plantando uma semente”

Empresa abre mais  491 vagas
Volks

Metalúrgicos aprovam início das transmissões da nova emissora
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Os metalúrgicos do 
ABC aprovaram o início 
das operações do canal de 
televisão dos trabalhadores 
em assembléia na noite de 
sexta-feira. O começo das 
transmissões está previsto 
para janeiro.

“Estamos plantando 
uma semente”, disse o se-
cretário-geral do Sindicato, 
Rafael Marques, comparan-
do a conquista do canal de 
televisão a outras em que os 
metalúrgicos do ABC foram 
pioneiros, como a criação 
dos comitês sindicais de 
empresa e o estímulo à co-
operativas de trabalhadores, 
por exemplo. Segundo Rafa-
el, o Sindicato é o primeiro 
no País a ter um canal de 
televisão. 

A educação sempre é 
notícia nos principais jor-
nais do País. Este mês, 
dois assuntos chamaram 
a atenção do leitor. A pri-
meira mostra o alto índice 
de falta ao trabalho pelos 
professores da rede es-
tadual de ensino em São 
Paulo. A segunda fala so-
bre Tião Rocha, vencedor 
do Prêmio Empreendedor 
Social 2007, concedido pe-
la Folha de S. Paulo e pela 
Fundação Schwab. 

Antropólogo por for-
mação e educador por 
opção, Rocha é respon-
sável pelo Centro Popu-
lar de Cultura e Desen-
volvimento,  com sede em 
Curvelo, Minas Gerais.  A 
entidade  promove a edu-
cação popular e o desen-
volvimento comunitário 
com o uso de brincadei-
ras, bibliotecas ambulan-
tes, teatro, música e cria-
ção de produtos.

Contrapondo-se à es-
cola formal que, segundo 
ele, continua sendo elitis-
ta e conformada, procu-
ra desenvolver uma edu-
cação de qualidade, onde 
se aprende fazendo. Neste 

sentido, cria recursos e me-
todologia que dialogam com 
a realidade dos educandos 
e ajudam a transformá-la. 
Um sonho que pode ser re-
alizado, como mostra sua 
experiência.

Absenteísmo
Contrastando com es-

ta verdadeira paixão pe-
la escola, temos a notícia 
de que cerca de 30 mil 
professores faltam diaria-
mente ao trabalho na re-
de estadual de ensino em 
São Paulo. O número re-
presenta 30% do total de 
professores. Segundo a 
Apeoesp, salários baixos, 
longas jornadas, salas su-
perlotadas e violência na 
escola levam os professo-
res a adoecerem. Isto ex-
plica as faltas.

São motivos sérios. 
Revelam o triste quadro 
da educação no estado 
mais rico do País. Mas 
nem todos faltam por mo-
tivos sérios. Assim como 
parcos recursos não im-
pedem uma educação de 
qualidade. É preciso se-
parar o joio do trigo.

A concessão do canal 
saiu em nome da Fundação 
Sociedade Comunicação, 
Cultura e Trabalho da qual 
o Sindicato é mantenedor. 
A concessão é para a cida-
de de Mogi das Cruzes, já 
que não existe espaço para 
transmissão de tevê aberta 
aqui na região. Rafael acredita 
que com o passar do tempo 

será possível ao Sindicato 
estabelecer uma rede a partir 
de retransmissoras e atingir 
outras regiões. 

O secretário-geral do 
Sindicato lembrou que o 
projeto é uma  alternativa de 
comunicação popular, volta-
da a defender os interesses 
dos trabalhadores, que não 
encontram espaço na grande 

Assim, não!
No Rio Grande do Sul, 
a governadora Yeda 
Crusius (PSDB) quer 
deixar o funcionalismo sem 
reajuste por três anos para 
equilibrar as finanças do 
Estado.

Muito bem
Neste ano, a Polícia 
Federal já realizou 166 
operações de grande porte, 
levando para a prisão 2.126 
empresários, doleiros e 
contrabandistas.

Desumanidade
Fiscais do Ministério do 
Trabalho encontraram 
cinco crianças de 12 a 
16 anos trabalhando em 
condições precárias em 
laranjais de Mogi Guaçu. 

Ele merece!
O ex-presidente da 
Câmara Federal, Severino 
Cavalcanti (PP-PE), vai 
responder processo por 
cobrar propina de um dos 
donos de restaurante da 
Casa.

Caixa alto
A Fiat vai investir R$ 6 

bilhões no Brasil em três 
anos, abrindo 5.500 postos 
de trabalho.

Casa própria
Neste ano, a Caixa 
Econômica Federal 
financiou 604 mil 
moradias, correspondentes 
a um volume de R$ 14,7 
bilhões. 

Apoio
Lula já confirmou 
presença na posse
da presidente eleita
da Argentina,
Cristina Kirchner,
no dia 10 de
dezembro.

Aí tem
Depois de denúncia 
de irregularidade, a 
licitação de R$ 7,5 milhões 
da Prefeitura de São 
Bernardo para contratar 
agência de
publicidade foi
suspensa. 

Acima da lei
Pesquisa mostra que 23 
senadores são donos de 
emissoras de rádio e tevê, 
o que é proibido por lei. O bom desempenho do 

setor automotivo continua 
estimulando a geração de 
empregos. Ontem, a Volks 
começou a selecionar cur-
rículos para preencher 491 
vagas ainda neste ano. 

Metade delas são para 
profissionais especializados 
como funileiro, mecânico, 
pintor, soldador, mecânico 
e eletricista. Eles serão esco-
lhidos por currículos apre-
sentados pelos próprios tra-
balhadores na montadora. 

A outra metade das va-
gas será preenchida por com-
panheiros que já fizeram tes-
te em julho. As contratações 
são por prazo de um ano.

Com estas contrata-
ções, a Volks abriu cerca 
de 1300 postos neste ano, 
conse-quência do cenário 
econômico que possibilitou 
uma produção recorde de 
veículos em 2007. 

Posse da CF
Os novos membros da 

Comissão de Fábrica dos 
Trabalhadores na Volks 
tomaram posse na última 
sexta-feira, em cerimônia na 
empresa. A Comissão é for-

mada por 28 companheiros, 
eleitos no início do mês. 

25 anos
A Comissão será home-

nageada na Câmara de São 

Bernardo pelos seus 25 anos 
nesta sexta-feira, às 18h30. A 
homenagem é uma iniciativa 
do vereador Tião Mateus 
(PT) e todos estão convida-
dos para a cerimônia.

Feijóo entre os companheiros eleitos para a Comissão de Fábrica

Hoje
tem mais

manifestação

Empossada 
nova

diretoria

Fris Moldu Car
Taubaté
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Campanha salarial no Grupo 10

Prazo das empresas
da região termina hoje

Trabalhadoras na Ática durante assembléia na última quinta-feira

Consiga ou mude de emprego através da Curriculum
Convênio do Sindicato
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Os companheiros com 
dificuldade para arranjar 
emprego devem acessar o 
portal dos Metalúrgicos do 
ABC (www.smabc.org.br) 
a partir de hoje e aproveitar 
o convênio que o Sindicato 
fechou com a Curriculum.

Trata-se da primeira em-
presa brasileira a oferecer de 
graça o cadastramento de cur-
rículos e sua exposição para 
49 mil empresas via internete. 
Mais de nove milhões de cur-
rículos inscritos nela já foram 
pesquisados por empresas. 

Os resultados são ani-
madores. Uma vaga é anun-
ciada a cada 51 segundos e 
um candidato contratado a 
cada três minutos. Cerca de 
84 mil trabalhadores conse-
guiram um emprego através 
da Curriculum apenas nos 
últimos seis meses. Há oito 
anos na praça, ela oferece 
atualmente 77 mil vagas pa-
ra as mais de um milhão e 
quinhentas mil pessoas que 
visitam por mês seu portal. 

Outra vantagem que 

oferece é, também gratuita-
mente, dar dicas para reco-
locação profissional aos can-
didatos que procurarem seus 
serviços, ao mesmo tempo 
que desenvolve soluções para 
recrutamento e seleção em 
tempo real. Ela não cobra 
pelos serviços porque vende 
espaço em seu portal.  

Sistema
O método da Curricu-

lum é simples. Ela cadastra 
qualquer pessoa que pre-
tenda ingressar no mercado 
de trabalho ou que já se en-
contra nele, não importando 
profissão, cargo, localidade, 
se está ou não empregado. 

Como o interesse em 
fazer parte desse grupo é 
grande, ela conseguiu for-
mar a maior e mais bem or-
ganizada base de currículos 
da internete, tornando-a re-
ferência no mercado. Quan-
do alguma empresa procura 
profissionais, consulta o ca-
dastro da Curriculum antes 
de contratar, pois sabe que 

lá encontrará quem procura.  
A própria Curriculum infor-
ma em seu portal como os 
interessados devem montar 
seus currículos de forma 
minuciosa e objetiva e faze-

rem seus cadastros, além de 
explicar como é possível rea-
lizar atualizações constantes 
nas referências profissionais.  
Cadastre você também 
seu currículo e boa sorte! 

Durante reunião reali-
zada na sexta-feira com re-
presentantes de grandes em-
presas do grupo 10 na nossa 
região, o Sindicato entregou 
a eles uma minuta de acordo 
de campanha salarial.

Eles têm prazo até hoje 
para responder se aceitam 
ou não o acordo, que prevê 
a não objeção da data-base 
em setembro e a estabilidade 
ao trabalhador acidentado e 
portador de doença profis-
sional. 

Luta 
Essas duas cláusulas 

não foram aceitas pelos 
negociadores do grupo 10, 
impedindo um acordo co-
letivo. 

“Agora, as empresas 
sabem o que reivindicamos 
e têm a oportunidade de fa-
zer o acordo”, disse o dire-
tor do Sindicato José Paulo 
Nogueira. 

Na mesma reunião as 
empresas também recebe-
ram informação  que a gre-
ve pode começar a partir de 
amanhã onde não houver 
acordo, já que o aviso de 
greve está sendo entregue 
para todas as empresas.   

Interferência
Zé Paulo voltou a cri-

ticar o comportamento do 

grupo 10, que quer pedir a 
interferência da Justiça do 
Trabalho para tentar um 
acordo.

Ele classificou essa in-
tenção de absurda. “Já assi-
namos convenções coletivas 
com todos os outros grupos. 
Por que o grupo 10 não faz 
acordo na mesa de negocia-
ção, sem a interferência da 
justiça?”, perguntou ele.

O Sindicato faz hoje 
na Fris Moldu Car, de São 
Bernardo, ato em protesto 
à decisão do juiz Gersino 
Donizeti, de 7ª  Vara, que 
determinou a recuperação 
da fábrica.

Os companheiros não 
acreditam que os antigos 
patrões consigam fazer a 
fábrica voltar a produzir 
e nem pagar o que deve 
aos mais de 300 trabalha-
dores que deixou na mão. 
Os companheiros lutavam 
pela decretação da falência 
da fábrica, uma das poucas 
possibilidades de receber o 
que o patrão lhes deve.

Também estão con-
vocados para o ato os mi-
litantes e trabalhadores 
em toda a  categoria que 
acompanham a situação 
e estiverem presentes de 
alguma forma. 

Em luta desde 21 de 
fevereiro, o pessoal na Fris 
não recebe salários desde 
dezembro do ano passado. 
O FGTS e o INSS estão 
cinco anos atrasados.

Tomou posse na 
última sexta-feira a nova 
diretoria do Sindicato 
dos Metalúrgicos de 
Taubaté, filiado à CUT, 
para a gestão 2003-2007. 
Em seu discurso de pos-
se, o presidente Isaac 
do Carmo destacou a  
grande mobilização dos 
metalúrgicos da base 
para o fortalecimento da 
Organização nos Locais 
de Trabalho.

“Depois de muitos 
debates e mobilizações, 
conseguimos através 
desse esforço aumentar 
de 33 para 105 o núme-
ro de dirigentes sindicais 
por meio dos CSEs. É, 
sem dúvida, um dos 
maiores exemplos de 
democratização que já 
aconteceu no movimen-
to sindical brasileiro”, 
disse Isaac.


