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Mauá aumentou a auto-estima do povo
Em Mauá, os oito anos de administrações petistas significaram a
recuperação da auto-estima de uma
população que antes estava abandonada à própria sorte.
As administrações de Damo e
Grecco (hoje no PSDB de Fernando
Henrique) fizeram de Mauá a cidade mais endividada do País, com
um rombo calculado em R$ 600
milhões.
A cidade era um abandono só,
com esgoto a céu aberto, enchentes, bairros com ruas esburacadas,
saúde abandonada, escolas deterioradas.
Com o PT, Mauá se transformou. Hoje, a população tem mais
saúde. As 20 UBSs foram estruturadas, parte do Hospital Nardini foi
reformada, o programa da família
atende 1.200 pessoas diariamente.
Durante as administrações petistas a cidade ganhou duas facul-

Cidade ganhou duas faculdades, 13 escolas e 10 mil pessoas concluíram os cursos do MOVA

dades, 13 escolas municipais e
mais de 10 mil pessoas concluíram
o MOVA.
Com o PT a cidade ganhou o
teatro municipal, viu o centro ser
reformulado, ganhou um shopping

center e quatro piscinões.
Os bairros receberam infra-estrutura, a coleta de esgoto cresceu
de 50% para 70%, as ruas foram asfaltadas e as linhas de ônibus percorrem todos os bairros.

Revitalização e empregos em Santo André
Também em Santo André, os
oito anos de PT foram decisivos
para recuperar o atraso imposto pela
administração Brandão, do PSDB.
Em seu governo, ele parou as
obras do hospital regional, nenhuma
creche foi construída, o centro e os
bairros foram abandonados, o Parque
do Pedroso foi destruído e a cidade
perdeu cerca de 10 mil empregos.
Muita coisa mudou com o PT.
Criou a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, ampliou o Pólo
Petroquímico, foram gerados 14 mil
postos de trabalho e quatro grandes
hotéis se instalaram na cidade.
O esforço de recuperação econômica se deu porque a cidade foi
a que mais perdeu empregos industriais durante o governo FHC. Dezenas de empresas foram fechadas, especialmente metalúrgicas.
As avenidas Industrial e do Estado foram recuperadas e revitalizadas, o calçadão da Oliveira Lima

Avenida
Industrial na
época de
Brandão
(foto menor)
e hoje com a
administração
do PT

foi modernizado e grandes obras de
combate à enchentes foram construídas.
A administração petista criou
seis Centros Educacionais, dobrou
o número de vagas nas creches,
construiu o Centro de Formação de

Professores.
Na saúde, o PT garantiu atendimento de urgência e qualidade no
Centro Hospitalar, dobrou o número
de leitos, ampliou 17 unidades de
saúde e implantou o Saúde em
Casa, que atende 27 mil pessoas.

Hoje, cinema
e educação
O Tribuna no Ar desta noite traz
uma entrevista com o cineasta Carlos Reichembach, diretor de Garotas do ABC. O filme fala da relação
entre uma operária tecelã e seu namorado neo-nazista.
Outros entrevistados são o presidente da Apeoesp (Sindicato dos
Professores na Rede Pública) e a
professora Maria Sena. Eles falam
de violência e da falta de estrutura
nas escolas estaduais e a baixa qualidade na educação.
O Tribuna no Ar agora é transmitido de segunda a sexta-feira, das 19h
às 19h30, pela Rádio ABC, 1570 KHz.
Aos sábados vai ao ar das 12h às 13h.
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Após oito anos de FHC, setor
metalúrgico volta a contratar

Sócios têm descontos
em universidades
Convênios com várias universidades na região e em São
Paulo garantem descontos de 10% a 25% nas mensalidades de sócios e dependentes.
Se você vai prestar vestibular neste final de ano, conheça as opções que o Sindicato
lhe oferece.
A equipe de sindicalização
estará sexta-feira, dia 29, na
Fundição Estrela, durante o
horário de almoço.

CoopSind
na Scania
Equipe da Cooperativa Habitacional do Sindicato e da incorporadora Goldfarb estará hoje, a partir
das 14h, em todas as portarias da
Scania para distribuir uma cartilha
sobre habitação. Garanta a sua!
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Construção de estaleiros impulsiona a indústria naval brasileira e cria empregos para metalúrgicos

Administrações modernizaram
Santo André e Mauá
As administrações petistas foram responsáveis
por um grande processo
de transformação em Santo André e Mauá, que significou aumento da qualida-

de de vida da população.
Com boa aplicação do
dinheiro público, transparência nas decisões e
mais verbas para infra-estrutura e políticas sociais,
Página 4

o PT reverteu o quadro de
abandono que o governo
FHC deixou para a região
e colocou as duas cidades na rota do desenvolvimento econômico.

Em 18 meses de governo
Lula, 163 mil empregos
foram abertos nos setores
metalúrgicos. Políticas de
desenvolvimento agora
revertem o desastre
provocado pelos oito anos
de FHC, período em que a
abertura às importações e a
recessão impuseram a
perda de 1,5 milhão de
postos de trabalho de
metalúrgicos em todo o
Brasil. Página 3

Novos
empregos
na Mercedes
Até o final do ano serão
abertas mais 650 vagas na
empresa. Desde maio de
2003 já foram criados
2.150 empregos na
montadora. O motivo do
crescimento é a produção
recorde de caminhões.
Página 3
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Sujeira
Motivo: a Sabesp lançava esgoto
nas águas do rio que abastece
Paraguaçu Paulista.
Perguntar não ofende
Se Brandão não teme o resultado
da pesquisa feita pelo Diário, por
que impede sua publicação?
Fujão
Leonel Damo faltou pela sexta fez
a debate marcado com Márcio
Chaves. O que tem a esconder?
Diz-me com quem andas...
Paulinho da Força está fazendo
campanha para Zé Augusto.
Outro fujão
Aliás, Zé Augusto não confirmou
presença em debate na TV+ABC.
Se faltar, será o quarto cano.
Contra a oligarquia
Amanhã completa 80 anos o início
da Coluna Prestes, que percorreu
25.000 quilômetros pelo interior do
País pregando reformas políticas
e sociais.
Revolucionários
Liderados por Luís Carlos Prestes,
seus 1.500 homens abalaram os
alicerces da República Velha e
prepararam a Revolução de 1930.
Controle externo neles!
Relatório das Nações Unidas
denuncia comprometimento de
juízes brasileiros com o poder
político e econômico, que afeta a
independência da Justiça e
dificulta a punição dos culpados.
Time de peso
Gilberto Gil, Paulo Betti, Angelo
Antonio, Leci Brandão, KL Jay,
Soninha, Edgard Scandurra,
Marilena Chauí, Luiz Dulci e José
Genoíno organizaram ato de apoio
a Marta.
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Monitoramento garante direitos e emprego

Setor metalúrgico volta a empregar

NOTAS E RECADOS
Paga, Alckmin
O governo de São Paulo terá que
pagar multa de R$ 116 milhões por
danos ambientais.
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Desde que os trabalhadores na
Correntina, em Diadema, passaram
a monitorar as contas da empresa
conseguiram garantir o salário em
dia, o acerto de pagamentos atrasados, além de recolhimento em dia
do INSS e FGTS.
O monitoramento começou em
maio deste ano depois que o pessoal entrou em greve reivindicando
salários atrasados.
Os companheiros já estavam
cansados de acordos verbais não
cumpridos e recorreram ao Tribunal
Regional do Trabalho (TRT) para
terem seus direitos respeitados,
disse o diretor do Sindicato José
Mourão da Silva.
Problema
Os salários atrasavam todo
mês, tinha trabalhador com três férias vencidas e há mais de cinco
anos a empresa não recolhia INSS e
FGTS. O acordo no TRT prevê pagamento do salário em dia e acerto
dos salários, férias e 13º atrasados.
Para garantir esse recebimento, a empresa foi proibida de vender
seu galpão.
Os trabalhadores elegeram
uma comissão para, junto com o

Comissão dos trabalhadores, Sindicato e TRT¨monitora todas as contas da empresa

Sindicato e o TRT, fazer um monitoramento das contas da Correntina,
que produz engrenagens e correntes industriais.
Pelo acordo, o valor de cada
faturamento é destinado ao pagamento dos atrasados, sendo permitido apenas o desconto das contas
de energia, telefone, água e pagamento de matéria-prima.
No início deste mês, quando os
trabalhadores denunciaram que a
Correntina estava faturando alguns
valores sem saldar os débitos trabalhistas, o TRT determinou que a
empresa prestasse contas sema-

CAMPANHA SALARIAL

Hoje tem
negociação com o G.9
A Federação Estadual dos
Metalúrgicos da CUT (FEM-CUT)
reúne-se hoje, a partir das 10h, no
prédio da Fiesp, em São Paulo, com
representantes das empresas que
compõem o Grupo 9 (máquinas,
eletroeletrônicos e outras) para continuar as negociações sobre a campanha salarial da categoria neste
ano.
Entre as reivindicações dos
metalúrgicos estão a reposição integral das perdas para a inflação,
4% aumento real de salários e an-

tecipação da data-base para setembro.
Independente de conversar
com os patrões do setor, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC tem fechado acordos diretos com as empresas. Até agora foram assinados
65 acordos com empresários dos
Grupos 9 e 10 (lâmpadas, metais
etc).
A campanha salarial já terminou para os metalúrgicos na base
que trabalham em montadoras,
autopeças e forjarias.

nalmente do valor a ser recebido.
Futuro
Antes a gente não sabia para
onde ia a empresa. Agora, com o
monitoramento, temos um controle
maior, disse Zé Mourão. Nesse período, a direção da Correntina iniciou
um processo de reestruturação no
qual deixou de ser empresa familiar.
O acordo foi um bom negócio,
pois todos os atrasados serão pagos até novembro. Além disso, a
empresa está se recuperando, garantindo os postos de trabalho, explicou o diretor do Sindicato.

PIRELLI

Amanhã é dia de
eleição de CIPA
Os companheiros na
Pirelli, de Santo André, escolhem seus novos cipeiros
amanhã. Nunca é demais lembrar a importância da escolha
de companheiros preocupados com a luta por melhores
condições de trabalho e de
vida.
Procure conhecer cada
um dos candidatos e votar
naqueles comprometidos com
as lutas da categoria e com as
reivindicações do pessoal na
fábrica. Vote certo!

No último ano e meio foram
criados 163 mil novos empregos
nos setores metalúrgicos em todo
Brasil. É um crescimento de 12,5%
em relação a janeiro do ano passado, segundo a subseção Dieese da
Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT (CNM-CUT).
É pouco perto do desastre provocado entre 1987 e 2000, quando
a categoria perdeu 1,5 milhão de
empregos. Em 87, a categoria tinha
2,8 milhões de trabalhadores.
A maior parte das vagas foi extinta nos anos 90, quando o Brasil
iniciou a política de abertura aos importados. Entretanto, hoje mudou e
a perspectiva é que o ritmo de abertura de vagas prossiga.
Valter Sanches, diretor do Sindicato e da CNM, explica que políticas direcionadas, ampliação das linhas de financiamento, incentivo à
exportação, entre outras medidas
do governo federal, é que possibilitaram a retomada da produção e

CONFIRA SEUS DIREITOS

conta com perto de 45 mil trabalhadores, contabiliza Sanches.
Outro setor que retomou a produção nacional foi o de bens de capital (máquinas e equipamentos).
Atualmente emprega 201 mil trabalhadores, 30% a mais que em janeiro do ano passado.

Onde trabalham mais metalúrgicos
Setor

Emprego

Crescimento do
emprego em 2004

Automotivo

96.816

9,4%

Autopeças

178.900

9%,,,

Siderúrgicos

58.428

6,6%

Bens de capital

200.774

8,2%

Fundição

53.224

10%,,,,

Alumínio

46.178

4,3%

Aeroespacial

16.488

16,4%

Eletroeletrônico

127.800

10%,,,

Na média, o crescimento neste ano foi de 8,7%. A CNM estima que existam 1,3 milhão de metalúrgicos no Brasil.
Fonte: Subseção Dieese CNM-CUT

RETOMADA DO CRESCIMENTO

Mercedes contrata mais 650 trabalhadores
são de várias atividades, exO crescimento das venplicou Moisés.
das de caminhões e ônibus
Significa também que,
para o mercado interno e para
para o setor de ônibus e caexportação fez com que a
minhões, o ciclo de cresciMercedes-Benz, em São
mento econômico do País é
Bernardo, anunciasse a consustentável e não passageitratação de 650 metalúrgicos
ro, concluiu.
para a produção até o final do
ano.
Duas mil vagas
Este ano a empresa deve
desde maio
produzir 49 mil unidades no
A empresa retomou o
ABC, um crescimento de
processo de contratação em
40% em relação ao ano pasmaio de 2003. De lá até agosado.
ra - contanto com os 650 noMesmo assim, a Merce2004 baterá o recorde anual da fabricação de caminhões no Brasil
vos companheiros - foram
des acredita que o mercado
foram
canceladas
devido
ao
pique
abertas 2.150 vagas.
brasileiro vá crescer ainda mais em
da produção, outras 200 contrataA produção de caminhões no
2005. As vagas já foram preenchidas.
ções ocorrem por pressão do SinBrasil este ano deve atingir 110 mil
Moisés Selerges, da coordenadicato para cobrir férias individuais.
unidades, o que significa um cresção da Comissão de Fábrica, reveA contratação de novos comcimento de 32% em relação aos
lou que, inicialmente, a empresa ia
panheiros significa que o Brasil adonúmeros do ano passado e um recontratar 450 trabalhadores. Porém,
tou políticas que permitem a expancorde histórico no País.
como as coletivas deste final de ano

A importância
do voto
Tempos atrás, Pelé, o maior jogador de futebol do planeta, afirmou
que o povo brasileiro não sabia votar. Apesar de polêmica, a frase foi
bastante infeliz. Mesmo vivendo durante 21 anos sob ditadura militar, tão
logo ocorreu a redemocratização do
País, o brasileiro comprovou que
sabe escolher os seus governantes.
É bem verdade que ainda se
elegem políticos inescrupulosos, acusados de mau uso do dinheiro público, corruptos declarados, etc. Todavia, a cada eleição o povo vai aperfeiçoando o seu voto, eliminando da
cena política nacional nomes que
sempre estiveram envolvidos com
exemplos ruins.
Num passado recente, a mobilização nacional já permitiu o impedimento de um presidente da República, envolvido em escândalos até internacionais. E vejam bem que Collor
tenta mas não consegue retornar à
política. O povo brasileiro, até mesmo os mais pobres que ele tanto explorou, aprendeu a lição.
Nessas últimas eleições municipais, estamos assistindo a queda
de políticos tradicionais que sempre
representaram o atraso e o retrocesso na vida pública. Políticos como
Maluf, Quércia e ACM foram derrotados em seus redutos eleitorais.
O brasileiro escolheu como seu
último presidente da República um
homem do povo, trabalhador, humilde, que sobreviveu à miséria e nunca fez parte da elite burguesa. Lula
tem comprovado que para dirigir os
destinos da nação não precisamos
de doutores. Precisamos, sim, de
quem entenda o povo, de quem tenha sensibilidade para resolver os
problemas mais graves do dia a dia.
Portanto, nesse 2º turno eleitoral, vote consciente. Não é apenas a
imagem do político que está em jogo.
Escolha seu candidato de acordo
com o programa de governo. Dê continuidade a quem está te representando bem, a quem está sendo bem
avaliado pela população. Não mexa
em time que está ganhando. Não
deixe que os anos de retrocesso voltem.
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