
Chapa úniCa 
para a direção 

do SindiCato

O Sindicato montou ação judicial para por fim aos 
contratos de trabalho de companheiros com a Fris Moldu 
Car. Com isso, eles darão baixa na carteira profissional e 

podem procurar outro emprego, enquanto lutam por seus 
direitos. Página 2

O SINAN - Sistema de Notificação de
Agravos de Notificação, em implantação pelo

Ministério da Saúde, ajuda no controle das principais 
doenças e acidentes no trabalho.

Coluna da Saúde, página 2.

Trabalhador na Fris quer 
rescisão indireta

SINAN traz avanço no 
controle de doenças

Evento é uma das atividades em comemoração dos 25 anos da 
Central. Inscrições estão abertas na Sede do Sindicato. Página 2
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CUT faz campeonato de futsal

Quinta-feira
20 de março de 2008

Edição nº 2445

Uma chapa, encabeçada por Sérgio 
Nobre, trabalhador na Mercedes-Benz, 

participará da segunda etapa
das eleições para renovação da direção do 

Sindicato. A votação acontece
dias 22 e 23 de abril.

Mauro, Boquinha e Serginho Pica-Pau e Dagmar

Irmão e Raposão

Da Lua, Marron e Ruque

Fei e Régis Gui, Pedrinho e Valtinho

Pança, Zé Mourão e Boca

Zé Paulo, Ana Nice, Crivone e Chicão
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Os diretores do Sindicato nas fábricas

Federal Mogul

Comitês Sindicais de Empresa
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Mangels
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CUT faz torneio de futsal
25 anos de luta

saúde
Conheça o SINAN

Departamento de Saúde do 
Trabalhador e Meio Ambiente
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notas e recados

Sindicato pede rescisão indireta
Fris Moldu Car

Trabalhadores vão à justiça para dar baixa na carteira

Pra quê?
Custará R$ 29 
milhões a reforma dos 
apartamentos funcionais 
dos deputados federais. 
Cerca de 250 deles estão 
desocupados porque os 
parlamentares preferem o 
auxílio-moradia de R$ 3 
mil por mês.

Por igualdade
Programa do Ministério 
de Desenvolvimento 
Agrário lançado ontem 
aumenta o acesso das 
mulheres rurais a 
políticas de crédito e de 
economia solidária. 

Vida sem patrão
No ano passado, o Brasil 
tinha 15 milhões de 
empreendimentos iniciais 
com 42 meses de vida.

Berço da civilização 
Estudo da ONU aponta 
que cerca de 100 milhões 
de europeus ainda 
não têm acesso à água 
potável. 

Confiança
O setor industrial quer 
elevar a capacidade 

instalada para produzir  
22% a mais até 2010.

Boa medida
A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 
aprovou as empresas a 
usarem PET reciclado 
para embalar alimentos. 

Repressão
A Vale obteve na Justiça 
liminar que proíbe o 
MST de promover atos 
contra as instalações da 
empresa.

Soberano
O Brasil rejeitou 
proposta dos Estados 
Unidos de criar um 
sistema de segurança 
regional contra o 
terrorismo, cujo alvo
são as Farc.

Genocídio
As contas não são 
precisas. Mas entidades 
afirmam que a invasão 
dos Estados Unidos já 
causou a morte de um 
milhão de iraquianos. A 
guerra custa 3 trilhões 
de dólares, duas vezes o 
PIB brasileiro.

O Sindicato entrou com 
pedido de rescisão indireta 
dos trabalhadores na Fris 
Moldu Car, em São Bernar-
do, que continuam com a si-
tuação indefinida há mais de 
um ano, desde que a direção 
da empresa deixou de pagar 
salários e outros direitos e 
parou de produzir. Agora, 
a empresa tenta na Justiça a 
aprovação de um plano de 
recuperação.

O objetivo da rescisão 
indireta é dar baixa na car-
teira de trabalho dos com-
panheiros, para que eles 
possam trabalhar em outras 
empresas enquanto lutam 
por seus direitos.

O Sindicato tomou co-
nhecimento do plano de re-
cuperação da Fris. Mas, ele 
não resolve os problemas 
dos companheiros.

Ela assume, por exem-
plo, uma dívida de apenas 
R$ 3.000,00 de um trabalha-
dor que está na Fris há 15 
anos, mas com salários, 13º 
e recolhimentos do FGTS 
atrasados, além de três férias 
vencidas.

 “O plano de recupe-
ração é uma farsa”, resume 
o diretor do Sindicato José 
Paulo Nogueira. 

Enquanto isso, o juiz 
responsável pela ação do 
Sindicato que pede a falên-
cia da empresa compareceu 
em festa promovida pela 
Fris, conforme noticiou o 
Diário Regional do dia 14 
de fevereiro.

“Essa notícia foi um 
balde de água fria na expec-
tativa dos trabalhadores”, 
comentou Zé Paulo.

Estão abertas as inscri-
ções dos times para a Taça 
Jubileu de Prata, campeona-
to de futebol de salão que a 
CUT realizará entre as ativi-
dades de comemoração de 
seus 25 anos.

A disputa começa no dia 
19 de abril e o encerramento 
acontecerá em agosto, mês 
de aniversário da Central.  

As partidas serão jo-
gadas nas várias regiões do 
Estado, inclusive no ABC, 
nas dependências dos vá-
rios Sesi. 

Segundo o secretário-
geral da CUT São Paulo, 
Adi dos Santos Lima, nesta 
primeira fase regional os 
deslocamentos aos locais 
das partidas ficam por conta 
dos times.

Na fase seguinte, o 
transporte e hospedagem 
para jogos em outras regiões 
ficará por conta da CUT.

Inscrições
Para mais informações, 

cópias do regulamento e ins-
crição dos times, os metalúr-

gicos podem procurar por 
Lúcio, na Sede do nosso Sin-
dicato, até dia 31 de março. 
Só serão aceitos jogadores 
sócios do Sindicato.

O campeonato reunirá 
mais de quatro mil atletas, 
divididos em 256 equipes 
de 18 regiões do Estado e 
é resultado de acordo entre 
CUT São Paulo, Fiesp, Sesi 
e Federação Paulista de Fu-
tebol de Salão.

Para Adi, é de funda-
mental importância aliar o 
esporte com a articulação 
dos trabalhadores de base 
para fortalecer a Central.

Segundo o dirigente, a 
parceria pode evoluir ainda 
para outros esportes. 

VMG - Equipe do 
Sindicato estará hoje na 
fábrica associando novos 
companheiros, entre 11h e 
14h, no pátio. Conheça as 
vantagens de se associar a 
um sindicato forte e de luta.

Paixão de Cristo - O 
Núcleo de Artes Cênicas 
da Comunidade Senhor do 
Bonfim encena a Paixão 
de Cristo. Formado por 
vários metalúrgicos, 
o Núcleo tem como 
preocupação elaborar 
um texto inédito a cada 
apresentação, sempre 
escrito e dirigido por 
alguém da comunidade, 
que aborda um aspecto 
diferente dos relatos 
da paixão, morte e 
ressurreição de Jesus 
Cristo. Amanhã, às 20h30, 
no Estacionamento da 
Igreja Senhor do Bonfim, 
Rua Suíça, 1050 – Parque 
das Nações, em Santo 
André. Grátis

agenda

O Brasil avança no resga-
te do enorme atraso na área de 
saúde do trabalhador.

A implantação do SINAN 
- Sistema de Notificação de 
Agravos de Notificação pe-
lo Ministério da Saúde, que 
foi criado pela portaria 777 
de 2004, está sendo implan-
tado e deve trazer um enor-
me avanço no conhecimento 
e no controle epidemiológico 
das principais doenças e aci-
dentes no trabalho.

Assim como a Previdên-
cia Social dispõe da CAT e do 
cruzamento de informações 
de CID – Classificação Inter-
nacional de Doenças e CNAE 
– Cadastro Nacional de Ati-
vidades Econômicas para 
obter as informações sobre 
doenças e acidentes no tra-
balho, o Ministério da Saú-
de, através da Rede Nacional 
de Saúde do Trabalhador e 
dos centros de referência nos 
municípios, estão implemen-
tando uma rede sentinela pa-
ra notificar através de docu-
mento específico as doenças e 
acidentes no trabalho.

Empresas obrigadas
As empresas são obriga-

das pela portaria a notificar 
pelo SINAN toda vez que 
houver um caso de aciden-
te ou de doença relacionada 

ao trabalho. 
Através dessa notifica-

ção, o Ministério da Saúde 
estabelecerá as políticas de 
vigilância sanitária e epide-
miológica dos ambientes de 
trabalho, além de comple-
mentar as informações epi-
demiológicas que determi-
nam o enquadramento das 
empresas no seguro de aci-
dentes de trabalho de acor-
do com Fator Acidentário 
Previdenciário (FAP).

Todos devem atuar
Todos os setores envolvi-

dos em saúde do trabalhador 
devem se engajar para que o 
SINAN rapidamente se torne 
uma realidade e para que as 
empresas assumam o seu de-
ver de cumprir a lei e infor-
mar acidentes e doenças.

Mas, contamos também 
com uma arma poderosa, 
pois a sonegação dessas in-
formações implicam em re-
dução de recolhimento do 
Seguro de Acidente de Tra-
balho (SAT).

Dessa forma, serão tra-
tadas como sonegação de im-
postos federais e fiscalizados 
pela super receita.

Quem duvidar vai se ar-
repender.

Caça às bruxas
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Eleição no Sindicato 

Segunda etapa tem chapa única

Sérgio Nobre, candidato a presidente

IG tira do ar
blog de crítico 
de Serra e FHC

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

Uma chapa, encabeçada 
pelo companheiro Sérgio 
Nobre, se inscreveu para a 
segunda etapa das eleições 
para renovação da direção 
do Sindicato, que vai definir 
o presidente, o Conselho da 
Executiva da Direção e o 
Conselho Fiscal. Veja com-
posição no edital abaixo.

As eleições acontecem 
nos dias 22 e 23 de abril e 
têm direito a voto todos 
os metalúrgicos sindicali-
zados.

Na primeira etapa fo-
ram escolhidos os membros 
dos 96 Comitês Sindicais, 

que formam a Direção Plena 
do Sindicato.

Só podem concorrer 
nesta segunda etapa aque-

les que foram eleitos pelos 
trabalhadores para compor 
os CSEs.

Nesta segunda etapa 
da eleição será definido o 
Conselho da Executiva da 
Direção, formado por 21 
membros.

Depois de eleitos, eles 
definem os 9 membros que 
vão compor a Executiva da 
Direção. 

Conselho fiscal
Nesta segunda etapa 

também será escolhido o 
Conselho Fiscal, formado 
por 3 titulares e 3 suplen-

tes.
Pelo Estatuto, cabe à 

Direção Plena definir as 
diretrizes, orientações e as 
prioridades do Sindicato, 
a partir de propostas dos 
estudos elaborados pela 
Executiva da Direção, com 
o parecer do Conselho da 
Executiva da Direção. 

Esta nova estrutura or-
ganizativa, implantada na ca-
tegoria há nove anos, obriga 
os membros das instâncias 
de direção a passarem pelo 
crivo dos trabalhadores e 
serem escolhidos para os 
Comitês Sindicais.

1)Sérgio Aparecido Nobre (Mercedes)
2)Rafael Marques da Silva Júnior (Ford)
3)Teonílio Monteiro da Costa (Ford)
4)Wagner Firmino Santana (Volks)
5)Francisco Duarte de Lima (Volks)
6)José David Lima Carvalho (TRW)
7)Moisés Selerges Júnior (Mercedes)
8)José Paulo da Silva Nogueira (Panex)
9)José Mourão da Silva (Faparmas)
10)Juarez Barros da Silva (Magneti Marelli)
11)Daniel Bispo Calazans (Scania)
12)José Carlos de Souza (Toyota)
13)Carlos Alberto Gonçalves (Magneti Marelli)
14)Mauro Soares (Federal Mogul)
15)Genildo Dias Pereira (Otis)

16)Andréa Ferreira de Sousa (Apis Delta)
17)Claudionor Vieira do Nascimento (Delga)
18)José Inácio de Araújo (Dana Industrial)
19)Paulo Dias Neves (Makita)
20)Marcelo Donisete Bernardo (Volks)
21)Ronaldo Souza (Volks)
A chapa também indicou os seguintes candidatos, 
três titulares e três suplentes, respectivamente, para 
compor o Conselho Fiscal: 
1) Paulo Aparecido Silva Cayres (Ford)
2) Cícera Michelle da Silva (Volks)
3) Walter de Souza Filho (Mercedes)
4)Raimundo Domingos Silva (Mercedes)
5)Ana Nice Martins de Carvalho (Panex)
6)Amarildo Sesário de Araújo. (Mahle Metal Leve)

Publicação dos candidatos inscritos para disputar o 
segundo turno das eleições para a composição do Con-
selho da Executiva da Direção e do Conselho Fiscal.

A Comissão Eleitoral, através de seu presidente ao 
final assinado, nos termos do artigo 136, parágrafo 1º do 
Estatuto Social, torna público a relação dos candidatos 

inscritos para o segundo turno das eleições sindicais. 
Foi requerida e deferida a inscrição de somente uma 

chapa para concorrer ao segundo turno das eleições. A 
chapa, cujo presidente é o Sr. Sérgio Aparecido Nobre, 
indicou os seguintes candidatos para compor o Conselho 
da Executiva da Direção:

A Comissão Eleitoral declara aberto, nos termos do artigo 136 do Estatuto Social,
o prazo de 3 (três) dias úteis para impugnação dessas candidaturas, que deverá ser apresentada junto 

à Secretaria Geral do Sindicato, sito à rua João Basso, 231, Centro, na cidade de São Bernardo do 
Campo, no horário das 9h às 18h. José Vitório Cordeiro Filho - Presidente da Comissão Eleitoral

Depois de tirar do 
ar sem aviso prévio e 
apagar todo o conteú-
do do blog Conversa 
Afiada, o portal de in-
ternete IG demitiu por 
fax o jornalista Paulo 
Henrique Amorim, na 
tarde de terça-feira.

Em sua nova pá-
gina na internete, Pau-
lo Henrique disse que 
o IG antecipou a re-
cisão de um contrato 
que venceria em de-
zembro.

Ele foi elegante. 
Colunistas atribuíram 
a demissão a um ca-
so de perseguição e 
de ataque à liberdade 
de expressão. Serra, 
FHC, cardeais e segui-
dores do PSDB teriam 
pedido a cabeça do 
jornalista.

Em seu b log , 
Paulo Henrique mos-
trava como a impren-
sa blinda e protege os 
tucanos, ao mesmo 
tempo que tenta de-
sestabilizar o governo 
Lula.

O jornalista cha-
mava Serra de presiden-
te eleito e FHC de Farol 
de Alexandria, devido, 
segundo ele, à vaidade 
dos dois.

A imprensa ele 
tratava como PIG – 
Partido da Imprensa 
Golpista, dado o papel 
de pautar a política 
que a mídia assumiu 
nos últimos anos.

Na última sexta-
feira, o MOVA-ABC 
realizou a entrega de 
900 kits de material 
escolar para o ano 
letivo de 2008 aos 
alunos de São 
Bernardo, Rio Grande 
da Serra e Mauá.
Na foto, Paulo Dias, 
diretor do Sindicato 
e Coordenador do 
MOVA-ABC, entrega 
material a uma
aluna.

Centrais 
se unificam

CTPS será 
substituída

Sindicalismo Trabalho

Semana  que  vem 
acontece no Panamá a 
Fundação da Confedera-
ção Sindical das Américas, 
que une as maiores centrais 
sindicais do continente 
americano, a Organização 
Regional Interamericana 
de Trabalhadores e a Con-
federação Latinoamericana 
de Trabalhadores. 

O Ministério do Tra-
balho planeja lançar um 
cartão eletrônico que subs-
tituirá gradativamente a 
carteira profissional de 
trabalho em papel.

O documento comple-
ta 76 anos neste mês. A idéia 
é apresentar o cartão durante 
nos atos de 1º de Maio orga-
nizados pelas centrais.


