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Emprego com
carteira assinada bate 

recorde em 2007

Pré-vestibular da Educafro 
no Sindicato está com 

inscrições abertas

Terça-feira
22 de janeiro de 2008

Edição nº 2415

Vai começar o processo eleitoral do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 
Veja a relação das cem fábricas escolhidas para formar comitês sindicais.
É o maior número de indicações desde que esta forma de organização

foi adotada pela categoria.
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Comitês sindiCais serão 
eleitos em 100 empresas

Eleições no Sindicato

Os badalados 
atacantes dos ti-
mes grandes de 

São Paulo passaram o 
domingo sem marcar.

Adriano,  Alex 
Mineiro, Kléber 
Pereira e Acos-

ta ficaram longe dos gols 
adversários.

O corintiano 
Acosta chegou 
a assinalar um 
tento, mas con-

tra as próprias redes.

Após duas roda-
das, o Campeo-
nato Paulista é 

liderado por dois times 
pequenos, Marília e Pon-
te Preta. 

O São Paulo, 
terceiro coloca-
do, joga ama-
nhã contra o 

Ituano, na casa do ad-
versário.

Corinthians, 
na sexta po-
sição, tenta se 
recuperar con-
tra o Paulista, 

também na quarta, em 
Jundiaí.

N o  m e s m o 
dia, o Palmei-
ras, em quin-
to lugar, vai 
até Marília 

enfrentar o time da casa.

O Santos co-
meçou tão mal 
o torneio que 
já está na zo-
na de rebaixa-

mento, em 17º lugar.

O Peixe só volta a 
campo na quin-
ta-feira, contra 
o Juventus, no 
Bruno Daniel.

Domingo fez 25 
anos que morreu 
Mané Garrincha, 

mestre do drible e da ale-
gria em jogar futebol.  

Ainda a herança 
de Dualib. Um 
porteiro no Corin-

thians ganhava R$ 3.000 
para girar uma catraca.

Sábado
tem teatro
no Centro
da capital

Dia de Ação Global
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Inscrições ao pré-vestibular vão até 9 de fevereiro

País celebra dia contra
intolerância com as religiões

Educafro

Liberdade religiosa

Aluna que frequentou aulas do cursinho no Sindicato e conseguiu entrar na faculdade

Religiosos durante o ato

tribuna esportiva

As inscrições ao curso 
pré-vestibular da Educafro, 
realizado em convênio com 
o Sindicato, estão abertas 
até o dia 9 de fevereiro na 
Regional Diadema.

A Educafro é uma en-
tidade sem fins lucrativos 
que luta pela inclusão da 
população negra e pobre 
nas universidades públicas 
e particulares. 

“A entidade defende 
ações afirmativas como as 
cotas, por ser uma das ma-
neiras de combater o ra-
cismo e outras formas de 
discriminação”, disse a coor-
denadora Heloísa Lage.

A parceria entre a Edu-
cafro e o Sindicato comple-
tou sete anos. “Nesse tempo 
conseguimos o ingresso de 
120 pessoas nas universida-
des públicas e particulares”, 
comemora Heloísa.

Ela mesma, há dois 
anos, entrou em Administra-
ção depois de fazer o curso 
na Regional Diadema.

Heloísa lembrou que o 
cursinho pré-vestibular exi-

ge muita força de vontade 
dos alunos, já que as aulas 
acontecem aos sábados das 
8h às 19h40.

Como se inscrever
As inscrições devem ser 

feitas até o dia 9 de fevereiro, 
as terças e quintas-feiras, das 
14h às 17h, e aos sábados, 
das 10h às 16h. 

Nesses dias e horários 
haverá plantão pelo telefone 
4066-6468.

Para a inscrição é pre-
ciso levar fotocópias do RG 
e do CPF, comprovantes de 
residência e renda, duas fo-
tos e certificado de conclu-
são do ensino médio ou de-
claração de que o aluno está 
cursando o último ano.

No ato da inscrição será 
cobrada taxa de R$ 45,00, 
que é o valor das apostilas. 
A mensalidade é R$ 19,00, 
correspondente a 5% do 
salário mínimo.

As aulas começam no dia 
16 de fevereiro, na Regional 
Diadema, Av. Encarnação, 
290, em Piraporinha, próximo 
ao terminal de trólebus. 

Com a participação de 
mais de 70 instituições e 
segmentos religiosos, foi ce-
lebrado ontem em Brasília, 
pela primeira vez no País, o 
Dia Nacional de Combate 
à Intolerância Religiosa. O 
objetivo da data é enfrentar 
o preconceito e estimular a 
valorização da diversidade 
religiosa. A data coincide 
com o Dia Mundial da Reli-
gião e foi estabelecida pelo 
presidente Lula no dia 27 de 
dezembro do ano passado. 

“A diversidade é uma 
de nossas grandes riquezas 
e precisamos estimular en-
tre as pessoas a convivência 
pacífica dentro das diferen-
ças”, afirma Perly Cipriano, 
da Secretaria Especial de 
Direitos Humanos.

Ele conta que as reli-
giões de origem africana são 
as que enfrentam maior pre-

conceito e discriminação no 
Brasil e seus praticantes são 
motivo de todos os tipos de 
brincadeira. 

Em alguns lugares do 
País, ainda é necessário a 
autorização da Delegacia de 
Polícia para o pleno funcio-
namento de cultos vindos 
da África como candomblé, 
umbanda e outros. 

Crimes
Cipriano lembra que a 

Secretaria de Direitos Hu-
manos editou no ano de 
2003 a cartilha Diversidade 
Religiosa e Direitos Humanos, 
explicando que contrariam 
a Constituição e a Declara-
ção dos Direitos do Homem 
atos como invadir terreiros; 
desrespeitar a espiritualida-
de dos povos indígenas ou 
tentar impor a eles a visão 
de que sua religião é falsa; 
ou agredir ciganos devido à 
sua etnia ou crença.

A Secretaria vai estu-
dar formas de interpelar 
judicialmente, entre outros, 
os meios de comunicação 
que difundem a intolerân-
cia. “Estamos trabalhando 
para auxiliar as entidades da 
sociedade civil a agirem por 
meio de ações judiciais repa-
radoras”, conclui Cipriano.

Reprodução

A Coordenação 
dos Movimentos So-
ciais apresenta neste 
sábado, às 14h, peça   
teatral  para mostrar a 
necessidade da constru-
ção de um novo mun-
do, não só para garantir 
a preservação do plane-
ta, mas a existência da 
raça humana.

A peça acontece 
no Dia de Mobilização 
e Ação Global Contra 
o Neoliberalismo, a 
Exclusão e a Fome, que 
vai contar com atos em 
dezenas de países. 

Além da peça, ha-
verá ato político na Pra-
ça Ramos de Azevedo, 
às 15h, em defesa de 
uma América Latina li-
vre do neoliberalismo.



Emprego
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notas e recados

ABC abre 264 mil vagas em 2007

Construção civil foi um dos setores que mais cresceu no Brasil

Até que enfim!
O presidente da Câmara 
Federal, deputado 
Arlindo Chinaglia (PT-
SP) avisou que a partir 
de fevereiro vai cortar 
ponto de quem faltar às 
sessões nas segundas-
feira.

Bem feito!
O TRE cassou o mandato 
do deputado alagoano 
Holanda Costa Júnior 
(PTdoB) por compra de 
votos. 

Recorde
No ano passado, o 
governo federal demitiu 
437 funcionários 
públicos envolvidos em 
irregularidades. 

Boa notícia
Na Argentina, reforma 
do governo fez com que 
1,2 milhão de pessoas 
deixassem a previdência 
privada para voltar à 
previdência pública. 

Aumentou
Na Capital, os sequestros 
relâmpagos fazem, em 
média, 18 vítimas por 
semana.

Na mira
O Tribunal de Justiça 
aceitou denúncia contra o 

prefeito de Mauá, Leonel 
Damo, acusado de 
contratar sem licitação 
empresa para fornecer 
merenda escolar.

Relaxo
Das 53 praias da 
Baixada Santista 
monitoradas pela Cetesb, 
somente cinco estão 
próprias para banho.

Melhorando
Depois de cortar 6.300 
vagas em cursos de 
Direito, o Ministério 
da Educação vai 
supervisionar os 
cursos de Pedagogia 
que tiveram baixa 
avaliação.

Não pode
A Justiça proibiu a 
Souza Cruz de utilizar 
funcionários para 
avaliação de gosto e 
aroma dos cigarros, com 
multa de R$ 1 milhão em 
caso de desobediência.

Na bala
Policiais militares 
envolvidos em chacinas 
são os principais 
suspeitos do assassinato 
do coronel José 
Rodrigues, comandante 
da PM na zona norte da 
capital.

O reaquecimento da 
economia brasileira em 2007 
provocou a abertura de 
264.431 postos de trabalho 
com carteira assinada no 
ABC, um crescimento de 
12,5% em relação a 2006. Os 
dados constam do balanço 
do Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados) do Ministério do 
Trabalho.

Descontadas as demis-
sões motivadas pela alta 
rotatividade no emprego, as 
contratações trouxeram um 
saldo positivo de 36.603 va-
gas formais nas sete cidades 
da região. O setor de servi-
ços foi o que mais admitiu.

“2006 já havia sido mui-
to bom para o emprego e 
2007 foi ainda melhor”, 
analisa o economista Paulo 
Henrique da Silva, do Ob-
servatório Social da Prefei-
tura de Santo André. “O 
crescimento do mercado 
interno foi o grande res-
ponsável pela abertura dos 

novos postos de trabalho”, 
afirma.

Silva destaca que o au-
mento da renda provocado 
pelas contratações provoca 
o chamado círculo virtuoso do 
desenvolvimento econô-
mico. Isto é, com dinheiro 
na mão os trabalhadores 
consomem mais e as ven-
das do comércio crescem, 
obrigando os comerciantes 
a renovarem seus estoques 
com novos pedidos para 

as indústrias que, por sua 
vez, contratam mais traba-
lhadores para atenderem os 
pedidos.

A Grande São Paulo 
também registrou um vigo-
roso crescimento na abertu-
ra de vagas em 2007. Segun-
do o Caged, foram criados 
2,2 milhões de postos de 
trabalho durante o ano, com 
saldo de 355 mil novos con-
tratados nos 39 municípios 
da região.

Foram gerados 1,6 mi-
lhão de empregos com car-
teira assinada no Brasil em 
2007, a maior quantidade da 
história desde que o número 
passou a ser medido pelo 
Caged, em 1992.

O mercado formal cres-
ceu 5,8% no ano passado, 
a uma média de 134 mil 
novos empregos por mês.  
Todos os setores econômi-
cos cresceram em 2007, com 
destaque para os desempe-
nhos recordes das áreas de 
serviços (587.103 postos) e 
comércio (405.091), segui-
dos pela indústria de trans-
formação (394.584). 

A construção civil foi o 
setor da economia que teve 
a maior taxa de crescimento, 
com uma expansão de 13% 
- mais que o dobro dos índi-
ces alcançados pelos demais 

Crescimento
é recorde no Brasil

setores.
 

Divisão
A expansão do em-

prego ocorreu em todas as 
grandes regiões do Brasil, 
com destaque para os resul-
tados recordes do Sudeste 
(949.797 vagas) e Nordeste 
(204.310). As regiões Sul 
(300.315), Centro-Oeste 
(93.995) e Norte (68.975) 
tiveram seu segundo melhor 
desempenho.

“O fato de o cresci-
mento ter se dado também 
de forma marcante fora da 
Região Sudeste é um sinal de 
redução das diferenças re-
gionais e de que não se trata 
de uma alta momentânea”, 
analisou o ministro do Tra-
balho, Carlos Lupi. “Agora, 
temos o crescimento gene-
ralizado”, finalizou.
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Acesse: www.smabc.org.br

Condições de trabalho

Justiça limita jornada de caminhoneiros

Liminar da Justiça obri-
ga as transportadoras de to-
do o País a limitar a jornada 
dos caminhoneiros em oito 
horas diárias a partir de hoje 
e responsabiliza as empresas 
pelo tempo que o motorista 
passar ao volante.

Os promotores do tra-
balho alegaram que a prin-
cipal causa dos acidentes 
com carretas é o cansaço 
dos motoristas, pois mais de 
50% deles usam ou usaram 
drogas para ficar acordados 

durante jornadas que du-
ram até 16 horas.

Os caminhões estão 
envolvidos em mais de 70% 
dos acidentes nas estradas.  

Agora, caminhonei-
ros que ultrapassarem os 
limites de velocidade se-
rão multados em mil reais, 
valor que será pago pelas 
empresas.

Os patrões já entraram 
com mandato de segurança 
para tentar reverter essa 
decisão.

Jornada diária do caminhoneiro chega a 16 horas

Reprodução

Reprodução

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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Eleições no Sindicato

Mais organização,
maiores conquistas

Fábricas indicadas para ter comitê

Número de comitês chega a 100

Os metalúrgicos do 
ABC começam a definir 
o processo eleitoral no 
Sindicato. 

Neste domingo tem 
assembléia (veja edital 
ao lado) para escolher os 
membros da Comissão 
eleitoral e votar a lista 
das fábricas que terão 
os Comitês Sindicais de 
Empresa. 

Eleições sindicais 
para os metalúrgicos do 
ABC são sinônimo de 
participação e demo-
cracia.

“É mais um passo 
para aprimorar e am-
pliar a organização da 
categoria nos locais de 
trabalho”, avalia Rafael 
Marques (foto), secretá-
rio-geral do Sindicato.  

Democracia
Os Comitês Sin-

dicais de Empresa são 
uma evolução no modo 
de organizar os traba-

lhadores.
Eles estão presen-

tes no cotidiano da ca-
tegoria, com o Sindicato 
diretamente no local de 
trabalho, representando 
os metalúrgicos em to-
das as suas demandas. 

Referência
A maneira de or-

ganização dos metalúr-
gicos do ABC serve de 
referência a outros sin-
dicatos.

Rafael cita os me-
talúrgicos de Taubaté, 
que fizeram a primeira 
eleição dos comitês no 
ano passado, e os de 
Sorocaba, que já fazem 
eleição semelhante. 

Os Comitês tornam 
a diretoria mais repre-
sentativa porque, diz 
Rafael, cada vez mais o 
sindicato deixa de ser de 
porta de fábrica, para ser 
um sindicato que come-
ça dentro da fábrica.

A diretoria do Sin-
dicato indicou 100 fábri-
cas para eleger comitês 
sindicais.

É o maior número 
desde que esse formato 
de organização foi cria-
do, em 1999. 

“O resultado de tu-
do isso é que a cada pro-
cesso eleitoral amplia-
mos nossa organização 

na base, o que é uma 
garantia para os avanços 
em nossos direitos de 
trabalhadores e de cida-
dãos”, finaliza Rafael.

A assembléia tam-
bém definirá as datas 
dos primeiro e segundo 
turnos. A intenção da di-
retoria do Sindicato é que 
o processo eleitoral seja 
concluído em maio.

O Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC, através de seu diretor 
Presidente, nos termos dos ar-
tigos 95 e 96 do estatuto social, 
convoca todos os seus associa-
dos em pleno gozo de seus direi-
tos estatutários, dos municípios de  
São Bernardo do Campo, Diade-
ma, Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra, que este edital virem ou 
dele tomarem conhecimento, para 
participarem da Assembléia Geral 
Eleitoral a realizar-se no dia 27 de 
janeiro de 2008, às 9:30 horas, 
na sede do Sindicato localizada 
à rua João Basso, nº 231, centro, 
São Bernardo do Campo - SP. Os 
associados presentes deliberarão 
sobre: 1) Definição das datas das 
eleições no primeiro turno (1º e 2º 
escrutínios) e no segundo turno 
(1º e 2º escrutínios) para escolha 
dos membros da Diretoria Plena, 
do Conselho da Executiva da Di-
reção, da Executiva da Direção, 
do Conselho Fiscal, dos Comitês 
Sindicais de Empresa e do Comitê 
Sindical dos Aposentados para a 
gestão 2008/2011; 2) Instalação 
e duração da Comissão Eleitoral 
e eleição dos seus membros, in-
cluindo seu Presidente, que pre-
sidirá todo o processo eleitoral; e 
3) Aprovação da relação das em-
presas que elegerão, no primeiro 
turno das eleições, seus Comitês 
Sindicais de Empresas, e o nú-
mero de membros dos Comitês, 
observados os critérios contidos 
no parágrafo único do artigo 96 
do estatuto social do Sindicato. 
Os associados que desejarem 
constituir um Comitê Sindical 
em sua empresa, observadas 
as condições contidas no artigo 
23 do estatuto social do Sindi-
cato, poderão encaminhar soli-
citação junto à Secretaria Geral 
do Sindicato, durante o horário 
normal de funcionamento da 
mesma, até o dia 24 de janeiro 
de 2008.

São Bernardo do Campo, 22 
de janeiro de 2008.

JOSÉ LOPEZ FEIJÓO
Presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos do ABC.

ABR
A+Z
Affinia
Apema
Aposentados
Arteb
Asbrasil
Ática
Autometal
B.Grob
Backer
Bomfio
Brasmeck
Brasmetal
Cabomat
Cofap
Conexel
Dana Nakata
Delga
Delta
Detroit
Dura
Engemetal
Esticolast
Evacon

Faparmas
Fasteel
Federal Mogul
Fibam
Ford
Forjados
Ifer
IGP
Infap
Injecta
Inox Tubos
Irene
Isringnhausen
Itaesbra
Karmann-Ghia
Kenpack
Kostal
Labortub
Lealfer
Legas Metal
Magenta
Mahle Metal Leve
Makita
Mangels
Mark Grundfos

Masafer
Masaflex
Mercedes-Benz
Mescla
MGE
Metalpart
Metaltork
Otis
Ouro Fino
Pallmann
Panex
Papaiz
Parasmo
Partner
Paschoal
Polistampo
Pollone
Proema
Proxyon
Rassini
Resil
Rolls Royce
Sachs
Sambercamp
Samot

Sanches Blanes
Scania
Scorpions
Sea
Selco
Selmec
SMS
Soma
Terbraz
Texcoat
Toledo
Toyota
Transtecnology
TRW 
Udinese
Ugimag
Uniferco
Uniforja
Uniwídia
Usimatic
Volks
Wagner Lennartz
Welcon
Windmoeller
WOP
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GERAL ELEITORAL


