
Terça-feira, 22 de junho de 2004Tribuna Metalúrgica do ABC�

�����������	
���	�
�������	��������	�����

������������	
�����	��	������
������

Publicação diária do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Redação: Rua João Basso, 231 - Centro - São Bernardo - CEP: 09721-100 - Fone: 4128-4200 - Fax: 4127-6794 - www.smabc.org.br - imprensa@smabc.org.br
Sede São Bernardo: Rua João Basso, 231 - Centro - SBC - CEP: 09721-100 - Fone: 4128-4200/ Fax: 4127-3244 Regional Diadema: Av. Encarnação, 290 - Piraporinha - CEP: 09960-010 - Fone: 4066-6468 - Fax: 4066-2902. Regional Santo André: Rua Senador Fláquer, 813 - Centro -

CEP: 09010-160 - Fone/Fax: 4990-3052. Diretor Responsável: Francisco Duarte de Lima. Repórteres: Carlos Alberto Balista, Gonzaga do Monte e Silvio Berengani Repórteres Fotográficos: Januário F. da Silva e Raquel Camargo.
Projeto Gráfico, Diagramação e Fotolito: Interarte Comunicação Ltda. - Fone: 4127-4888. Impressão: Gráfica e Editora FG - Fone: 4127-4888

Ricupero em ato de produtores de café, que reclamaram da queda nos preços durante a Unctad
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Corinthians e Flamengo
fizeram a partida que sim-

boliza o futebol brasileiro hoje.

As duas maiores torcidas
do Brasil reuniram apenas

12 mil pessoas, jogaram no inte-
rior paulista, em um estádio sem-
vergonha, com um campo cheio
de buracos cobertos de areia.
Triste, muito triste.

Só para comparar, o show
de Ivete Sangalo reuniu 20

mil pessoas em Belém, no Pará.

Tite quis valorizar o resul-
tado, mas empate com o

terceiro pior time do campeona-
to é muito ruim.

O timão, agora, é o quarto
pior colocado.

Covarde é pouco para de-
finir o futebol praticado por

São Caetano e Palmeiras.

Em nenhum momento
lembraram as eletrizantes

disputas das semifinais do
Paulistão.

O São Paulo também deu
vexame. Até Rogério Ceni

falhou feio.

Foi a continuação do pe-
sadelo iniciado com a eli-

minação da Libertadores ou o
início de tempos ainda piores?

O Santos livrou um pou-
co a cara de nosso futebol

e fez uma bela partida.

A esperança está  no San-
to André, que amanhã en-

frenta o Flamengo no Parque
Antarctica no primeiro confronto
das finais da Copa do Brasil.

Vale a pena torcer pelo
Ramalhão?

A 11ª Conferência das Nações
Unidas sobre Comércio e Desenvol-
vimento (Unctad) terminou sexta-
feira, em São Paulo, com um alerta
de seu secretário-geral, o brasileiro
Rubens Ricupero, para os países
em desenvolvimento: “Esse encon-
tro fez todos ficarem mais atentos
para o fato de que é preciso reduzir
a dependência das commodities”.

Commodities são os chama-
dos produtos primários ou não in-
dustrializados. Podem ser agrícolas
(soja, açúcar, café etc.) ou minerais
(ferro, cobre, estanho etc.).

A exportação destes produtos
tem garantido a vida dos países em
desenvolvimento que embarcaram
na canoa furada do neoliberalismo
e hoje amargam dificuldades.

Até maio, por exemplo, as ex-
portações de commodities atingi-
ram o valor recorde de R$ 10 bilhões
no Brasil. O resultado foi puxado
pelas vendas de soja, carnes, açú-
car e álcool. Entre janeiro e maio
deste ano, o setor respondeu por
41,5% das exportações brasileiras.

Seu bom desempenho foi re-

sultado da alta dos preços pratica-
dos no mercado internacional. Ricu-
pero chamou a atenção que esses
preços podem cair, provocando no-
vas crises nos países que depen-
dem das commodities.

Novas trocas
Como a exportação de com-

modities é feita na maior parte para
países desenvolvidos, o verdadeiro
recado do secretário-geral foi para

PSC Montoni
Equipe do Sindicato estará hoje na
PSC Montoni sindicalizando novos
companheiros durante o horário de
almoço.

que as nações pobres aumentem os
negócios entre si e melhorem as
condições de troca com os ricos. E
isto ocorreu durante a Unctad.

Segundo especialistas, o maior
lucro da jornada de encontros ocor-
rida em São Paulo foi a retomada
de negociações para a redução de
tarifas alfandegárias entre os paí-
ses. Outro avanço foi o acordo en-
tre EUA e União Européia para a eli-
minação de subsídios à exportação.

O Centro Cultural Brasil Esta-
dos Unidos está com matrículas
para as turmas de agosto em seus
cursos de idiomas. Em convênio
com o Sindicato, associados têm de
15% a 30% de desconto. Para co-
nhecer melhor os cursos é possível
marcar uma aula gratuita. O Centro
fica na Av. Prestes Maia, 116, Cen-
tro de São Bernardo. O telefone é
4125-4700, ramais 217 e 223.
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Redução da jornada de trabalho sem redução de salário, piso nacional e organização
no local de trabalho são os três principais itens da campanha nacional para as fábricas de autopeças que as centrais

sindicais vão desencadear. A pauta foi decidida em encontro nacional dos metalúrgicos do setor, que reafirmou a
disposição de lutar pelo contrato coletivo nacional e aprovou pauta de reivindicações da campanha salarial unificada deste

ano. Balanço da CUT mostra que o reajuste de 14 categorias superou a inflação no primeiro semestre. Página 3

Caminhada - Cerca de 500 crianças e adolescentes participaram, na última sexta-
feira, da 1ª Caminhada de Combate ao Trabalho Infantil do Município de Diadema. O
ato lembrou o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, acontecido dia 12,
e foi promovido pela Prefeitura da cidade, o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal
do Direitos da Criança e do Adolescente e o Peti (Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil) do Governo Federal.
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Departamento de Formação
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Geovane na assembléia dos trabalhadores na Abril que aprovou a paralisação por um dia

Superdomingo
26 convenções partidárias foram
realizadas em Santo André, Mauá,
Diadema, Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra.

Tem mais
Domingo que vem é a vez de São
Bernardo e São Caetano.

Exemplo
Chico Buarque ficou longe das
comemorações de seus 60 anos.
É a anti-celebridade em uma
época que muitos procuram a
fama fácil.

Empate técnico
Pesquisa Ibope deu Marta e Serra
em primeiro lugar na disputa em
São Paulo. E muitas obras ainda
nem foram inauguradas...

Por quê?
Estudo da ONU informa que o
suicídio de jovens brasileiros entre
15 e 24 anos aumentou 31% nos
últimos dez anos.

Rita Cadillac
A ex-chacrete fez 50 anos e
anunciou aposentadoria com o
filme pornográfico Sedução.

Ligue!
A Justiça Volante pode acabar
porque ninguém usa. Por isso, se
você se envolver em acidente de
trânsito, ligue 0800 644-2020. São
cinco viaturas equipadas com
Juizado de Pequenas Causas e
tudo acaba como se fosse um
tribunal.

Fim da picada
No ano em que o Plano Real foi
lançado, os dez maiores bancos
no País lucraram R$ 1,3 bilhão.
Em 2004, o ganho foi de R$ 14,6
bilhões. Isto significa crescimento
de 1.000 % em dez anos.

E piorou...
Nesse período, a concessão de
crédito despencou, a cobrança de
tarifas cresceu mais de seis
vezes, as despesas com pessoal
ficaram abaixo da inflação e o
número de reclamações cresceu.

As elevadas taxas de desem-
prego mostram que estamos longe
de resolver um dos mais graves pro-
blemas enfrentados pelo governo na
área social e que angustia uma par-
cela significativa dos trabalhadores.

Sabemos que sua solução não
depende apenas da vontade dos
governantes, nem de medidas tópi-
cas, de caráter compensatório. O de-
semprego tem causas estruturais e
se acentuou, na década passada,
com as políticas de caráter neoliberal
que provocaram mudanças profun-
das na economia e desestruturaram
o mercado de trabalho. Basta lem-
brar que nos anos 90 foram des-
truídos cerca de 3,3 milhões de em-
pregos com carteira assinada!

Combinação
Soluções para o problema de-

pendem fundamentalmente da reto-
mada do crescimento e da adoção,
por parte do poder público, de políti-
cas ativas que promovam o desen-
volvimento regional e setorial, assim
como o desenvolvimento sustentado
local. Essas iniciativas devem vir
combinadas com políticas compen-
satórias, cujo objetivo deve ser o de
atenuar os efeitos nefastos causados
pelo desemprego entre a população.

Para que essas iniciativas tenham
maior eficiência e eficácia, devem ser
articuladas ao Sistema Público de Em-
prego um conjunto de instrumentos
criados pelo Estado para assegurar,
de forma ampla, o direito ao empre-
go. Entre esses mecanismos desta-
cam-se o seguro-desemprego, a inter-
mediação de mão-de-obra, a qualifi-
cação profissional, a geração de infor-
mações sobre o mercado de trabalho
e a geração de emprego e renda.

Algumas regiões, como o ABC,
avançaram significativamente na ar-
ticulação de propostas de caráter re-
gional que dinamizam esse sistema.
Entre essas iniciativas destacam-se
a criação da CTR e do Centro Públi-
co de Emprego. Elas se somam a um
conjunto complexo de outras políti-
cas voltadas para o desenvolvimen-
to regional. Em todas elas o Sindica-
to tem destacada presença.

Encontro nacional dos metalúr-
gicos que trabalham nas autopeças
reafirmou a disposição de lutar pelo
contrato coletivo nacional e aprovou
pauta de reivindicações da campa-
nha salarial unificada deste ano.

O encontro aconteceu quinta e
sexta-feira passadas em Sorocaba,
reunindo 70 dirigentes representan-
tes de 15 sindicatos da CUT e de
outras centrais sindicais de todo o
País. O presidente do Sindicato,
José Lopez Feijóo, lembrou que o
crescimento que o setor de au-
topeças vem apresentando há mais
de um ano ainda não refletiu no salá-
rio e condições de trabalho dos
metalúrgicos. O Dieese mostrou que
só neste ano as autopeças abriram
4.000 vagas, e desde o governo Lula
houve um crescimento de 15% no
nível de emprego no setor.

São três as prioridades na pau-
ta de reivindicações da campanha
salarial:
• redução da jornada de trabalho
sem redução de salário.
• piso nacional.
• organização no local de trabalho.

Na primeira semana de julho o
pessoal nas autopeças têm encon-
tro com companheiros dos outros
setores para definir a pauta conjun-
ta da campanha.

A CUT-São Paulo divulgou nota
de repúdio em que condena o au-
toritarismo do governador Geraldo
Alckmin (PSDB), que se recusa a
negociar com os servidores de
doze categorias que ainda não con-
seguiram fechar acordos em suas
campanhas salariais do primeiro
semestre.

A CUT exige a imediata aber-
tura de negociação e afirma que é
inaceitável que o governo não esta-
beleça negociações sérias, o que
reforça seu desrespeito com o fun-

Outro encontro reuniu repre-
sentantes de trabalhadores nas
autopeças alemãs Mahle Metal
Leve, ZF/Sachs, INA-Luk e Sie-
mens, as quatro maiores empre-
sas do setor aqui no Brasil.

“A decisão foi criar redes na-
cionais e internacionais e implan-
tar códigos de conduta para garan-
tir direitos”, disse Valter Sanches,
diretor do Sindicato e secretário de
organização da Confederação Na-
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cional dos Metalúrgicos da CUT.

As redes serão os embriões
dos comitês de representação dos
metalúrgicos em todas as unida-
des dessas quatro empresas pelo
mundo. Valter Sanches disse que
o comitê mundial vai garantir a im-
plantação do código. “Queremos
acabar com problemas da liberda-
de de organização e de discrimi-
nação de trabalhadores nessas
empresas”, concluiu ele.
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cionalismo público e, principalmen-
te, com toda a população”.

Balanço
Avaliação da CUT São Paulo

sobre as campanhas salariais de 17
sindicatos no primeiro semestre
mostra que 14 deles fecharam acor-
dos acima da inflação; dois  ficaram
abaixo da inflação e um zerou as
perdas do período.

O levantamento também mos-
tra que 18 sindicatos ainda não fe-
charam acordos, sendo que 12 são

ligados ao funcionalismo público
estadual e dois à rede municipal.

As categorias que ficaram aci-
ma da inflação, cujos índices osci-
laram de 5,6% a 10,38%, pertencem
aos ramos de vestuário, educação,
alimentação, químico, transporte e
serviços.

Os sindicatos que fecharam
abaixo são os metroviários e traba-
lhadores na Sabesp.

Os condutores de veículos do
ABC conseguiram repor a inflação
do período.

Trabalhadores nas quatro maiores multinacionais alemãs no Brasil lutarão pelo código de conduta

Os trabalhadores na Poliform,
em Santo André, conseguiram que
a empresa negocie a PLR com o
nosso Sindicato. A determinação
partiu do Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT), em audiência de con-
ciliação ontem e foi acatada pela
Poliform.

Na quarta-feira passada os
companheiros fizeram um protesto,
iniciando processo de luta para ga-
rantir a participação do Sindicato nas
negociações da PLR,  já que o pa-
trão queria negociar com a turma do
racha (grupo de ex-diretores que
tenta dividir o Sindicato).

Abril
Hoje, a conciliação no TRT será

com a Mecânica Abril, também de
Santo André, e pelo mesmo motivo.
Na última sexta-feira, os 280 com-
panheiros nos três turnos fizeram um
dia de paralisação contra a tentativa
da empresa firmar um acordo de

A CUT espera ga-
rantir hoje no Senado,
durante votação final da
Lei de Falências, que o
novo texto traga aos tra-
balhadores a efetiva pri-
oridade no recebimento
das dívidas e na condu-
ção do processo de re-
cuperação das empre-
sas.

Até agora, o projrto
de lei tem brechas pelas
quais os bancos pas-
sam na frente quanto aos créditos
a receber. Além disso, não garante
ao trabalhador a preferência para
tentar recuperar a empresa em difi-
culdade. “Ainda temos problemas e
continuamos insistindo na aprova-
ção de várias emendas nossas”,
disse o presidente da CUT, Luiz
Marinho (foto).
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PLR com a turma do racha.
O que deixa o pessoal na Abril

mais indignado é que no início de
2001 a representatividade do Sindi-
cato dos Metalúrgicos do ABC foi
definida em plebiscito.

“Do nada, a empresa mudou a

postura e quis negociar com o a tur-
ma do racha. Além de um valor jus-
to de PLR, o pessoal quer manter a
representação do nosso Sindicato,
como definiu o plebiscito”, disse
Geovane Correa, coordenador da
Regional Santo André.

Outro ponto impor-
tante é o reconhecimen-
to do sindicato como le-
gítimo representante dos
trabalhadores, uma for-
ma de assegurar partici-
pação das entidades sin-
dicais na assembléia de
credores no processo de
recuperação das empre-
sas.

Segundo Marinho,
só o trabalhador que está
na fábrica e ainda tem

dinheiro a receber é que terá inte-
resse em denunciar as possíveis
maracutaias no processo falimentar.

Para ele, as reivindicações da
CUT podem garantir a efetiva recu-
peração das empresas, preservan-
do direitos dos trabalhadores e co-
locando um fim na indústria de fa-
lências.

A Pastoral Operária, o Movi-
mento Nacional Fé e Política, a Pas-
toral da Juventude, as Comunidades
Eclesiais de Base e o Movimento
Evangélico realizarão o 1º Encontro
Regional Fé e Política, neste domin-
go, a partir das 8h, na Sede do Sindi-
cato, em São Bernardo.

No Encontro será mostrada a
trajetória dos cristãos na política bra-
sileira, os desafios dos partidos po-
líticos, da sociedade civil e da igreja
e políticas públicas como ferramen-
ta para a prática da caridade. O se-
nador Eduardo Suplicy e o deputa-
do federal Luiz Eduardo Greenhalg
participarão do evento.

��������	�

�
������	�



