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More no que é seu
Outro paulista que sobe é
o Ituano, campeão da Série C com um ponto a mais que
o Ramalhão.
Foi uma pintura o gol do
Alex!

Vá até a Cooperativa Habitacional do Sindicato dos Metalúrgicos
do ABC - CoopSind conhecer o Villas da Espanha. Um conjunto
residencial de primeira, com parcelas negociadas durante a
construção e financiado pela Caixa Caixa Econômica Federal.
Perspectiva artística da fachada

Parabéns ao EC Santo
André. Jogou na casa do
Campinense, em Campina
Grande, na Paraíba, e virou o
jogo, conquistando a vaga para
a série B do Campeonato Brasileiro de 2004.

A CoopSind atende no primeiro andar da Sede do Sindicato, de
segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.

Pessoal nas montadoras vai ocupar a
Via Anchieta para exigir a correção da tabela do Imposto de Renda

O São Caetano tropeçou
e agora precisa vencer o
Inter, domingo, em casa, para ir
à Libertadores. Se empatar, o
lugar é do time gaúcho.
Mesmo sem motivação, o
Santos jogou melhor e
Robinho deu show. Pena a expulsão.
O São Paulo também foi
bem. Lamentável o comportamento da diretoria, que insiste em atrapalhar.
Até a fiel desistiu. Só 2.202
pessoas pagaram ingresso para ver o Corinthians.
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Perspectiva artística do hall de entrada

- Quadra poliesportiva
- Salão de festas
- Salão de jogos
- Três churrasqueiras
- Playground
- Bosque com árvores frutíferas
- Pista de cooper
- Sala de ginástica
- Preço imbatível
- Sem entrada

- Sem parcelas intermediárias
- Financiado pela Caixa Econômica
Federal
- Use o FGTS
- Sistema Sacre (parcelas decrescentes)
- Juros de 0,68% ao mês
- Portaria central com segurança 24
horas
- Portões automatizados

- Vaga na garagem para todos apartamentos
- Escritura no momento da assinatura do contrato
- Seguro de vida que garante a quitação do imóvel mesmo com inadimplência dos compradores
- Seguro de obras, que garante a
entrega do apartamento no prazo
previsto.

Tudo é alegria no Palmeiras. Três atletas estão entre os melhores da Série B: Marcos (melhor jogador), Vágner (artilheiro) e Lúcio (revelação).
Bahia, Ponte Preta, Grêmio, Fortaleza, Paysandu
e Fluminense são, nessa ordem, os mais ameaçados pelo
rebaixamento.
O Brasil vai muito
bem na Copa do Mundo de Natação. Já
conquistou nove medalhas e
bateu dois recordes.
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E

sta é nossa última oportunidade este ano de pressionar
o Congresso Nacional pela correção da tabela do Imposto de Renda e exigir que os parlamentares votem um projeto que atenda os interesses dos trabalhadores.
O governo federal é de coalizão, onde convivem grupos com
interesses diferentes. No Congresso é a mesma coisa. Cada
deputado se preocupa com sua região. Cada senador se preocupa com seu Estado. Metade da receita do Imposto de Renda

vai para Estados e municípios. Prefeitos e governadores, portanto, não querem a correção da tabela com medo de perder arrecadação. Quem defende os interesses deles são os parlamentares.
É por isso que cada um usa o meio que pode para fazer-se ouvir.
Cabe aos metalúrgicos pressionar para defender seus interesses.
Isto reforça a necessidade de irmos para as ruas.
Fique atento às Orientações do Sindicato e das Comissões de
Fábrica para saber como o ato será organizado.
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NOTAS E RECADOS
Vício novo
Cientistas acreditam que o ser
humano desenvolveu um novo
tipo de dependência, a de fazer
exercícios físicos.
De olho em 2004
Em São Bernado, o PT fechou
ontem com o PMDB a aliança
para as eleições à Prefeitura.
Reconhecimento
Ao promover a general o ex-líder
comunista e militar Apolônio de
Carvalho, o governo presta uma
homenagem a um dos melhores
lutadores por justiça no Brasil.
Bola cheia
Pesquisa da Confederação
Nacional dos Transportes mostra
que o presidente Lula tem a
aprovação de 69,9% dos brasileiros.
Imagem em baixa
Na mesma pesquisa, 21% dos
entrevistados acreditam que o
maior foco de corrupção no País
está no poder judiciário. Ontem foi
o Dia da Justiça.
Destino...
O PT decide no próximo final de
semana os destinos da senadora
Heloísa Helena (AL) e dos
deputados João Fontes (SE), João
Batista de Araújo, o Babá (PA), e
Luciana Genro (RS).
...quase certo
A expulsão dos quatro é dada
como certa.
Mundo de terror
Um jogo de vídeo game que incita
o massacre de haitianos e
cubanos é campeão de vendas
nos Estados Unidos.
Comodidade
Pesquisa nacional do Ibope revela
que 56% dos brasileiros não
desejam participar das práticas
capazes de influenciar as políticas
públicas.
Desculpa
Os motivos pelo desinteresse são
a falta de informação sobre essas
práticas, falta de tempo, o fato das
práticas serem consideradas
chatas e não considerar isso
importante.

Tribuna Metalúrgica do ABC

Terça-feira, 9 de dezembro de 2003

Terça-feira, 9 de dezembro de 2003

Tribuna Metalúrgica do ABC

MAHLE METAL LEVE

COOPERATIVISMO

Ato exige readimissões

Uniforja faz primeira exportação

Ato realizado sexta-feira em frente à Mahle Metal Leve, de São Bernardo, cobrou da direção da empresa a
readmissão de três trabalhadores dispensados por justa causa e também
a volta de seis membros do Comitê
Sindical e dois da CIPA que estão afastados para apuração de falta grave.
O presidente do Sindicato, José
Lopez Feijóo, pediu que a Metal Leve
mude seu comportamento, avisando que não haverá trégua até que a
empresa desista das punições.
A empresa não vai destruir a
organização que conseguimos aqui
e faremos um processo de luta sem
trégua, avisou Feijóo.
O presidente da CUT, Luiz Marinho, criticou a Metal Leve ao lembrar que empresas com responsabilidade social corrigem erros e deslizes sem demitir trabalhadores e
seus representantes.
A organização no local de trabalho garante cidadania e respeito,
disse ele.
Valter Sanches, da CF da Mercedes e da Confederação Nacional
dos Metalúrgicos da CUT, disse que

Sindicalistas e parlamentares participaram do ato de protesto

conseguiu apoio de sindicalistas
europeus, americanos e latinos a
contra a atitude da Metal Leve.
Liberdade sindical
A Confederação recebeu dezenas de e-mails, entre eles do Comitê Europeu dos Trabalhadores na
Mahle, Comitê Alemão dos Trabalhadores na Mahle e Federação Internacional dos Trabalhadores na Indústria Metalúrgica.
Sanches disse que montadoras como Volks e Mercedes assinaram o código de conduta. Por ele,

as empresas se comprometem a
respeitar princípios sociais e trabalhistas como a convenção da OIT, e
a exigir o mesmo das empresas fornecedoras.
O respeito à liberdade sindical
e à organização no local de trabalho é um desses princípios, disse
Valter Sanches.
Ele avisou que, se a empresa
não retomar as negociações, os trabalhadores na Mercedes podem se
recusar a usar produtos da Metal
Leve na montagem das peças.

SEMINÁRIO

ORGANIZAÇÃO

Reformas trabalhista e sindical
são debatidas por TIE e CNM

Eleição de CIPA na
Mercedes-Benz amanhã

Sindicalistas brasileiros,
chilenos, mexicanos e argentinos participaram do
seminário Liberdade
e Autonomia Sindical,
realizado na sextafeira e sábado em
São Bernardo.
O encontro debateu as reformas
sindical e trabalhista e contou
com a participação de Luiz Flávio Rainho (foto), secretário do Mi-

nistério do Trabalho e Emprego.
A reforma sindical vai forçar o movimento sindical
a elaborar uma nova estratégia que aponte para
uma ação inovadora, disse ele.
O seminário foi promovido pela Confederação
Nacional
dos
Metalúrgicos da CUT e pelo TIEBrasil - Transnationals Information Exchange.

Nesta quarta-feira tem a eleição dos novos cipeiros. O Sindicato e a Comissão de Fábri-cam
apóiam um time de luta, com forte
compromisso com a melhoria das
condições de trabalho. São eles:
Amarildo - nº1, Nélio - nº2, Nivaldo - nº3,
Frangão - nº4, Juruna - nº5,
Marquinhos - nº6, Fábio Zé - nº7, Silvio
Santos - nº8, Edu - nº9, Max - nº10,
Grauna - nº11, Alex - nº12, Giba - nº13,
Robozão - nº14, João Presidente nº15, Jozete - nº28, Edson - nº29,
Azulão - nº30, Chico Maurício - nº32,
Maicon - nº33, e Regina - nº39.

A Uniforja fechou seu primeiro
contrato de exportação com a venda de 150 toneladas de flanges de
aço de 24 polegadas, produto para
tubulações de empresas petrolíferas
e petroquímicas.
O contrato de exportações foi
fechado com a distribuidora de conexões, acessórios e tubulações
americana Silbo no valor de US$ 120
mil.
O presidente da Uniforja, José
Domingos, disse que essa primeira
exportação significa a retomada do
mercado internacional, que teve
clientes como Shell, Petróleo da
Venezuela S/A e Exxon.
Ele lembrou que os Estados
Unidos são o principal mercado consumidor do produto. Queremos retomar o patamar dos 2 milhões de
dólares que a antiga Conforja tinha
no exterior, avisou José Domingos.
Aqui no Brasil, a Uniforja detém

Sindicato fecha
no final do ano
O Sindicato suspenderá
suas atividades entre os dias
19 de dezembro e 12 de janeiro de 2004 na Sede e nas Regionais Diadema e Santo
André. No dia 19 o atendimento se encerra ao meio dia. O
Departamento de Saúde do
Trabalhador retomará o atendimento dia 19 de janeiro.
Durante esse período, o
Clube de Campo dos Metalúrgicos permanecerá aberto em
todos os finais de semana.
Estará fechado nos dias de
Natal e de Ano Novo.

FIQUE SÓCIO
DO SINDICATO

Anéis ganham o exterior. No detalhe, peças sendo embarcadas

70% do mercado de flanges e vende também anéis laminados, forjados especiais para o setor automotivo, onde tem clientes como a
ZF, Caterpillar e Eaton.
A Uniforja é a união de quatro
cooperativas de produção que assumiram as operações da antiga
Conforja. Elas têm 231 cooperados

e 230 funcionários contratados com
todos os direitos garantidos pela
CLT. Depois de 3 anos, esses trabalhadores decidem se querem se
associar à cooperativa. Em maio, os
cooperados compraram a massa
falida da antiga empresa, em cerimônia acompanha pelo presidente
Lula.

FACULDADES

Descontos a metalúrgicos
Convênios do Sindicato com
várias faculdades na região oferecem descontos aos associados que
vão dos 10% aos 25%. Se você
prestou ou prestará vestibular em
alguma delas, ou se já é estudante,
exija o benefício.
São estas as faculdades: FIA Faculdades Anchieta, Anglo Latino,
de Administração de Empresas de

São Paulo, de Desenho Industrial de
Mauá, Integradas de Ribeirão Pires,
Mauá (FAMA), Integradas de Santo
André (FEFISA), Radial - Universidades Paulista (UNIP), Ibirapuera,
Instituto Educacional Santo André
(IESA). Todas as informações sobre
os convênios podem ser obtidas na
página do Sindicato na internet
www.smabc.org.br

Com Uniban e Braz Cubas
descontos são de 25% e 20%
Convênio assinado nesta semana entre a Fundação Uniban e a CUT
Nacional garante desconto de 25% aos
alunos que sejam sócios de sindicatos filiados à Central.
Os descontos valem para as
mensalidades e matrículas de todos
os cursos da universidade e o convênio inclui também os dependentes dos

associados. Acordo semelhante com
a Universidade Braz Cubas, de Mogi
das Cruzes, dá desconto de 20% a
todos os sócios e dependentes de sindicatos cutistas.
O desconto vale para as mensalidades e não incide na matrícula. Interessados deve tirar no RH da Sede
declaração de sócio ou dependente.
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SAIBA MAIS
O trabalho do Departamento
de Formação em 2003
Chega o final do ano, momento
oportuno para um balanço do trabalho realizado em 2003. Um processo amplo de avaliação envolveria vários aspectos que não teriam como
ser abordados nesta breve coluna.
Neste sentido, vamos nos restringir
a apontar objetivos e metas alcançadas e principais destaques das atividades realizadas.
O trabalho envolveu um considerável número de realizações: 6
programas de formação de dirigentes de longa duração; 59 atividades
presenciais, de 12 horas de duração,
atingindo 383 participantes; 197 círculos de estudo, realizados como
preparação às atividades presenciais, com a participação de 164 pessoas; 86 oficinas temáticas e
metodológicas, envolvendo os formadores no planejamento das atividades; 8 oficinas Século XX: Trabalho
e Cidadania, para auto formação dos
educadores; 64 encontros  526 horas/aula  do curso Sindicato e Cidadania para os participantes dos
programas de qualificação profissional desenvolvidos em convênio com
o Senai, atingindo 1500 pessoas.
Além dos programas regulares,
o Departamento realizou atividades de
planejamento em atendimento a demandas de Comissões de Fábrica,
Regionais do Sindicato e da Comissão de Jovens. Ao longo do ano editou 16 cadernos para os educandos,
16 cadernos para os educadores e 4
coletâneas de textos.
Embora os números sejam expressivos, o significado do trabalho do
Departamento vai muito além deles.
Seus programas têm contribuído decisivamente para a formação de
novos quadros dirigentes, qualificando-os para o enfrentamento dos desafios de representação no chão de
fábrica e na sociedade.
Entre os momentos mais
marcantes dessa trajetória destacase a abordagem da reforma sindical
e trabalhista, objeto de estudo e debate nos programas Sindicato na Fábrica III e Sindicato e Sociedade II.
Neste final de ano, renovamos
o compromisso e a esperança de
continuarmos contribuindo, através
da formação, para o fortalecimento
do sindicalismo cutista e para a transformação da sociedade brasileira.
Departamento de Formação

