
A Justiça do Trabalho declarou a greve legal e 
determinou que a empresa em Diadema pagasse aos 

trabalhadores os dias parados.

Frase escrita por Karl Marx no
século 19 continua atual para a realidade

dos trabalhadores.

É o primeiro acordo desde que o Ministério do Trabalho baixou 
portaria incorporando mudanças no uso do ponto eletrônico.
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Justiça determina 
Evacon a negociar

Eureca comemora 20 anos nas ruas

“Consciência é
fruto da realidade” 
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Biro-Biro, presidente da FEM-CUT (ao centro), assiste Sérgio Nobre, pelo Sindicato, e Elizeu Prata, pela montadora, assinarem o acordo coletivo
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Conheça as chapas para os CSEs

All Fasteners

Raquel Camargo

Chapa 1:
João Cabecinha

e João Paulo

*Durante a apresentação das chapas não serão publicadas as colunas Tribuna Esportiva e o DSR Sem Patrão. As agendas cultural e de lazer estão no www.smabc.org.br.
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Resil

Raquel Camargo

Raquel Camargo

Chapa 1:
Paraíba

Chapa 1:
Zé Pequeno

e Zóio

Irbas

Mecânica Santa Clara

Raquel Camargo

Raquel Camargo

Chapa 1:
Sérgio e Favela

Chapa 1:
Bigode

Kenpack

Samot
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Chapa 1:
Jacaré

Chapa 1:
Chiquinho
e Gilmar
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Kostal

ABR

Régis

Amado Batista

Chapa 1:

Chapa 2:

Célia, Zilda, 
Marrone e CláudioChapa 2:Chapa 1: Gaguinho, Irmã Angela, 

Bia e Piauí



Trabalhadores voltaram a trabalhar em estado de alerta

Rossana Lana
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NOTAS E RECADOS
Como?
Quem discar 1331, 
novo telefone da 
Anatel, vai ouvir 
que o número da 
Agência Nacional de 
Telecomunicações 
não existe.

Empregos aqui
A Petrobras vai gastar 
entre R$ 600 milhões 
e R$ 800 milhões 
por ano nos 39 
navios que mandará 
construir até 2017 no 
Brasil. 

Direitos Humanos
Já tem 30 mil 
assinaturas o abaixo 
assinado organizado 
pela OAB do Rio a 
favor da Campanha 
pela Memória e pela 
Verdade. 

Apoiado
A polícia gaúcha 

quer o atropelador de 
ciclistas Ricardo Neis 
internado no Instituto 
Psiquiátrico Forense.

Tá certo 
Os vencimentos do 
Bolsa Família foram 
reajustados, em 
média, 19,4%, com 
elevação real de 8,7% 
sobre a inflação de 
setembro de 2009 a 
março de 2011.

Discriminação
Clubes de elite em 
São Paulo estão 
exigindo que as 
babás usem branco, 
além de barrarem a 
ida da categoria ao 
restaurante.

Antiecológico 
Ambientalistas 
criticaram o governo 
de São Paulo por 

querer aumentar
o bombeamento
de água dos Rios 
Tietê e Pinheiros
para a Billings.

Pra baixo?
Para o IBGE,
a queda de 3,2%
na produção de 
veículos em
janeiro ante 
dezembro reflete
as medidas de 
restrição de crédito 
adotadas pelo 
governo.

Pra cima?
Já a expansão 
registrada
ante janeiro
de 2010 mostraria 
que a produção 
continua
ocorrendo em 
patamar elevado, 
para o mesmo
IBGE.

A Justiça do Tra-
balho declarou legal a 
greve na Evacon, em 
Diadema, e obrigou 
a empresa a negociar 
com o Sindicato e pa-
gar os dias parados. 

“A juíza avaliou 

que a fábrica estava 
tomando atitudes an-
tissindicais”, disse Zé 
Mourão, diretor do Sin-
dicato.

“Foi uma decisão 
a favor dos trabalhado-
res”, afirmou.

Greve na Evacon
é legal, diz Justiça

Os companhei-
ros voltaram a traba-
lhar ontem, mas estão 
aguardando o fim das 
negociações em estado 
de alerta.

“Estamos apos-
tando no bom senso 

da Evacon, que antes 
não queria negociar e 
agora terá que cumprir 
a decisão da Justiça, 
ouvir o que os tra-
balhadores querem e 
respeitá-los”, comple-
tou Zé Mourão.

A Universidade 
Federal do ABC tem 
inscrições abertas pa-
ra seu novo programa 
de pós-graduação em 
Ciências Humanas e 
Sociais.

O curso atende a 
reivindicação de am-
pliar as pesquisas, es-
tudos e contribuições 
para o desenvolvimen-
to social e humano.

Até agora a UFA-
BC era dedicada ao 
ensino de matérias na 
área de exatas.

As novas linhas de 

Nas eleições de 
amanhã para a CIPA 
na Sanches Blanes, em 
Ribeirão Pires, e na pró-
xima quarta-feira, dia 9, 
na Kostal, em São Ber-
nardo, os companhei-
ros devem votar com 
consciência e escolher 
os candidatos apoiados 
pelo Sindicato. 

Eles são os mais 
preparados para de-
fender os verdadeiros 
interesses dos traba-
lhadores.  

Os candidatos pa-
ra a CIPA na Kostal 
são Edenilson Luiz da 

UFABC abre pós
na área social

CIPAs na Sanches 
Blanes e na Kostal

pesquisa são Estado 
e Políticas Públicas; 
Economia, Desenvol-
vimento e Sociedade; 
Cultura, Comunicação 
e Dinâmica Social.

Poderão cursar a 
pós-graduação os for-
mados em qualquer 
área.

A s  i n s c r i ç õ e s 
prosseguem até 25 de 
março na Secretaria 
de Pós-Graduação. Av. 
dos Estados, 5001 San-
to André. Informações 
no  http://pchs.ufabc.
edu.br/

Silva, nº 9, e Ivani Ivone 
de Souza, nº 24, ambos 
do setor de Montagem.

Já na Magneti 
Marelli, todos os can-
didatos apoiados pelo 
Sindicato foram eleitos 
para a CIPA. 

Tiveram maioria 
dos votos os compa-
nheiros José Cícero de 
Melo, o Ferro Velho, 
José da Rocha Sousa, 
o Zé Rocha, Natalino 
Meneses, o Natalino, 
Ismael Ferreira dos 
Santos, o Geléia e Fran-
cisco Lima de Barros, o 
Chagas Piauí.

A Associação 
dos Metalúrgicos 
Anistiados do ABC, 
conforme os artigos 
21 e 22 do Estatuto 
Social desta entidade, 
através de seu presi-
dente Manoel Anísio 
Gomes, convoca As-
sembleia Geral Extra-
ordinária para discutir 

Publicidade

Publicidade

^

Metalúrgicos anistiados
e deliberar sobre as 
contas da entidade no 
ano de 2010. A assem-
bleia será no dia 6 de 
abril de 2011, às 15h, 
no auditório da Sede 
do Sindicato dos Me-
talúrgicos do ABC, na 
Rua João Basso, 231, 
Centro, São Bernardo 
do Campo, SP.

Uma boa opção para 
passar um carnaval 
tranquilo é o Clube 

de Campo dos 
Metalúrgicos. E não 
se preocupe com a 

alimentação. Garanta 
seu almoço self 

service, churrasco 
ou outro cardápio 

pelos telefones 6780-
0961, 4354-9408 

(clube) ou 4128-4221 
(restaurante).

Restaurante da 
Branca no Clube

Eureca quer Estado atuante
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Quem pauta sua atuação na 
área da saúde do trabalhador pela 
perspectiva daqueles que trabalham 
tem uma visão muito diferente 
daqueles que elegem como seus 
clientes não os trabalhadores, mas 
as empresas. Eu sempre tive a im-
pressão de que esses profissionais 
cometeram o equívoco de escolher 
o cliente errado.

Isso nos remete a outra questão. 
Os ambientes com riscos à saú-

de, os trabalhos com substâncias 
perigosas, as máquinas e equi-
pamentos desprotegidos, a falta 
de condições saudáveis e seguras 
são consequência do descaso dos 
patrões ou da ignorância das leis 
e normas de proteção à saúde no 
trabalho, o que, comumente, chama-
mos de falta de consciência.

Crime e 
consciência

SAÚDE

Aposto no descaso, porque 
seria no mínimo muita inocência 
achar que um empresário não 
conheça as leis que normatizam o 
trabalho ou que não tem conheci-
mento, isto é, consciência, dos ris-
cos a que expõe os trabalhadores.

Cabe aos trabalhadores não 
aceitar esse descaso, não naturali-
zar os danos à saúde como ineren-
tes ao trabalho e nem contempo-
rizar diante do não cumprimento 
das normas de saúde e segurança 
por expressa intenção de aumentar 
ganhos financeiros.

Vale lembrar o grande Karl 
Marx, que já no século dezenove 
disse: “Não é a consciência que 
determina a condição do Homem. 
É a condição do Homem que deter-
mina sua consciência”.

Comente este artigo.
Escreva para dstma@smabc.org.br

Departamento de Saúde do 
Trabalhador e Meio Ambiente

Canal 48 UHF
no ABC e Grande

São Paulo.  
Canal 46 UHF em Mogi 
das Cruzes e Alto Tietê.  
TV ABERTA - canais 9 

NET e 186 TVA
(por assinatura
em São Paulo).

ECO TV – canais 9 e 96 
(por assinatura

no ABC)
Assista também
no site da TVT
www.tvt.org.br 

Sintonize

O programa fala das 
festas populares 

brasileiras e mostra 
como esses movimentos são 
importantes para a cultura 

do País.Os convidados 
são Moisés da Rocha, 

radialista e sambista de São 
Paulo; Benito Campos, 

do Bloco Jucateles de 
São Luiz do Paraitinga; 
José Luiz da Silva, o 

Zezeco, da Folia de Reis de 
Miracatu, e Benedito da 

Silva Lemes, o Ditinho da 
Congada, de São Bernardo.

19h

HOJE NA

19h30

O Sindicato e 
a Mercedes-Benz 
assinaram ontem 
acordo ratificando o 
atual sistema eletrô-
nico de controle da 
jornada de trabalho 
existente na monta-
dora.

É o primeiro 
acordo desde que 
o Ministério do Tra-
balho baixou por-
taria incorporando 
mudanças no uso 
do ponto eletrônico 
sugeridas pelas cen-
trais sindicais.

“As mudanças 
foram pela valori-

Sindicato e Mercedes-Benz assinam 
acordo de ponto eletrônico

Acordos só onde existe controle

Ao completar 20 
anos, o bloco Eureca 
vai desfilar amanhã 
nas ruas centrais de 
São Bernardo o enredo 
Estado, se não prote-
ge, mata, para denun-
ciar a falta de políticas 
públicas voltadas às 
crianças e adolescen-
tes. Eureca significa 
Eu Reconheço o Esta-
tuto da Criança e do 
Adolescente.

“A falta de progra-
mas habitacionais, por 
exemplo, leva as pes- 
soas a morarem em áre-
as de risco, e isso mata” 
disse Néia Bueno, da 
coordenação do Proje-
to Meninos e Meninas 
de Rua, entidade que 
organiza o bloco. 

“Por  isso que -
remos mais investi-
mentos em saúde, 
educação, moradia e 
equipamentos públi-
cos”, afirma Néia. 

O bloco se con-
centra a partir das 14h 
na Rua Jurubatuba, al-
tura do 1.610.

Rossana Lana

Sob o argumento de procurar impe-
dir fraudes, no ano de 2009 o Ministério 
do Trabalho baixou a portaria 1.510 para 
disciplinar o uso do ponto eletrônico. A 
medida implantava um sistema de con-
trole demorado com a emissão de um 
tíquete impresso e não permitia o uso 
de sistemas alternativos.

Nosso Sindicato se posicionou 
contra a nova portaria, pois o sistema 
criado, apesar de complexo, não evitava 

a ocorrência de fraude. Por não permitir 
o uso de sistemas alternativos, a portaria 
não considerava o papel de negociador 
do Sindicato e nem seu poder de fisca-
lização.

 “Depois da nossa intervenção no 
Ministério, agora a nova portaria prevê 
o acordo coletivo, fortalecendo o papel 
do Sindicato e da representação no local 
de trabalho”, disse o diretor executivo 
do Sindicato José Paulo Nogueira, um 

dos negociadores do novo texto no Mi-
nistério.

Sérgio Nobre alertou que o Sin-
dicato só vai fazer acordo de controle 
eletrônico de jornada como o assinado 
com a Mercedes em empresas abertas 
à fiscalização do Sindicato. “Só vamos 
assinar se o Sindicato estiver dentro da 
fábrica, com poderes de controlar os 
acordos assinados e evitar qualquer tipo 
de fraude”, comentou.

Conheça o refrão do samba enredo
Não quero esmola, dó ou piedade

Quero direitos, respeito e liberdade
Se o Estado, omisso, não desata

Se não protege, a criança ele mata

Representantes do Sindicato, da Mercedes e do
Comitê Sindical na montadora assinaram ontem o novo acordo

zação do papel de 
fiscalização do Sin-
dicato e de valoriza-
ção da negociação 
coletiva”, disse Sér-
gio Nobre, presiden-
te do Sindicato. 

Para Elizeu Pra-
ta, gerente de rela-
ções sindicais da 
Mercedes, as assi-
naturas confirmam 
o acordo construí-
do na década de 90 
entre e empresa e a 
representação.

“Além do orgu-
lho de ser a primeira 
montadora a assinar 
o acordo”, afirmou.


