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Em assembléia realizada sábado, os trabalhadores na Volks reafirmaram que irão
à luta caso a montadora mantenha seu plano de reestruturação e demissão.

Governo reúne-se com a direção da fábrica. Fechamento ameaça 106 mil empregos
e pode tirar R$ 14 bilhões da economia. Página 3

DEMITIU, PAROU!

Aumento real no
Grupo 9 é histórico

Trabalhadores na Volkswagen lotaram o SIndicato no sábado e se prepararam para a luta

Volks

A categoria conquistou um índice
de aumento real muito próximo da

reposição da inflação. O aumento foi de 2,07%,
enquanto a reposição foi 2,87%. Página 2

Sem acordo, bancários fazem
protestos. Página 2

Doe Sangue, Salve Vidas!
atinge objetivo. Página 4

Greve na Trorion chega ao fim
com vitória dos trabalhadores.
Página 4

LEIA NESTA EDIÇÃO

Hoje tem assembléia na troca de turnos
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“Carlitos, vai dar
um rolê. Ninguém

aqui quer saber de
você”. Recado da Fiel a
Tevez no domingo.

Comenta-se que
Mascherano forçou

a expulsão para ser
suspenso e jogar o amis-
toso da Argentina. Leão
tinha vetado a ida.

Não dá mesmo para
o Timão escapar da

zona do rebaixamento
com essa confusão toda.

O São Paulo sentiu
a falta que Lugano

faz ao tomar aquele gol
infantil contra o Fla-
mengo.

Lenilson foi a estre-
la do Tricolor na ro-

dada. Está na hora de ser
titular.

O Santos continua
jogando mal apesar

de ocupar o segundo lu-
gar no Campeonato.

Até a grama da Vila
Belmiro sabe que as

contratações recomen-
dadas por Luxemburgo
não deram certo.

O oportunismo de
Marcinho foi o res-

ponsável pelo 10º jogo
invicto do Palmeiras.

Brilhante a vira-
da do vôlei mas-
culino brasileiro
na conquista da

Liga Mundial.

Por ser o hexa e
em cima da Fran-
ça, a vitória teve

gosto de vingança.

A vitória de Fe-
lipe Massa é o
resultado natu-

ral da evolução que o pi-
loto mostrou nos últimos
tempos.

O fim de semana
foi brasileiro. Te-
ve ainda a con-

quista dos títulos mun-
diais sub-21 pelas equi-
pes feminina e masculina
de vôlei de praia.

Os metalúrgicos do
ABC cumpriram as metas
programadas na última sema-
na quando decidiram parti-
cipar da campanha Doe San-
gue, Salve Vidas! O Sindicato
também atingiu seu objetivo.
Isto é, contribuir para mudar
da cultura de doação de san-
gue, para que ela deixe de ser
um ato isolado em emergên-
cias e se transforme em com-
portamento habitual das pes-
soas. A campanha durou
toda a semana passada.

Estas foram as conclu-
sões que chegaram ontem os
membros da diretoria ao ava-
liar a participação do Sindi-
cato na campanha. As con-
clusões são compartilhadas
pelo organizador da iniciati-
va, o médico Rubens Akira
Tariki. “Foi uma parceria mui-
to boa e espero contar com o
Sindicato outras vezes”, co-
mentou também ontem.

Moisés Selerges, diretor
do Sindicato na Mercedes-
Benz, destacou a participação

Sindicato atinge
objetivos na campanha

Doação de sangue

de companheiros que nunca
haviam doado sangue. José
Paulo Nogueira, também di-
retor, concordou e relatou
que a categoria era muito
bem recebida ao chegar no
hospital para as doações.
“Oba, chegaram os metalúrgi-
cos, era o comentário que ou-
víamos”, contou.

O secretário-geral do
Sindicato, Rafael Marques,
disse que ainda se reunirá
com Rubens Akira Tariki para
fazer uma avaliação geral da
campanha Doe Sangue, Sal-

ve Vidas!, mas já adiantou que
a tendência é o Sindicato con-
tinuar participando sempre
da iniciativa.

“A presença de novos
doadores mostra como o pes-
soal já está começando a
compreender os objetivos da
campanha, que são os de
manter os bancos de sangue
no ABC abastecidos”, ressal-
tou. “Vamos pedir que nas
reuniões nas Regionais e dos
CSEs esta participação con-
tinue sendo incentivada”,
concluiu Rafael.

Os trabalhadores na
Trorion, em Diadema, retor-
naram ontem ao trabalho
depois que a Justiça julgou
legal a greve de 38 dias e de-
terminou a penhora dos
bens da empresa e de seus
sócios para pagar salários e
outros direitos atrasados.

O Tribunal Regional do
Trabalho concedeu estabili-
dade de 60 dias aos trabalha-
dores e acabou com a cooper-
gato que atuava dentro da
empresa.

O faturamento da em-
presa foi bloqueado para ga-
rantir o pagamento dos tra-
balhadores e um oficial de
Justiça vai controlar a entra-
da e saída de dinheiro, que
será totalmente destinado ao
acerto das dívidas com os tra-
balhadores.

O tribunal também de-
terminou a penhora das má-

Trabalhadores encerram greve de 38 dias

Trorion

quinas e bens dos sócios da
Trorion e da TSA, empresa
que tem o mesmo endereço
mas CNPJ diferente.

O diretor do Sindicato
dos Químicos do ABC Van-
derlei Salatiel disse que a TSA
compra da Trorion e repassa
para seus principais clientes,
ficando com o faturamento.

“É como um caixa dois”, dis-
se ele.

Vanderlei disse que os
trabalhadores vão ficar de
olho aberto. “Vamos fiscalizar
o cumprimento da decisão
judicial e acompanhar a con-
tinuidade dos trabalhos do
Ministério Público dentro da
empresa”, avisou.

José Caitano, da Irmãos Parasmo, doa sangue na campanha

Decisão da Justiça é comemorada pelos companheiros na Trorion

Publicidade

ANUNCIE
NA TRIBUNA

LIGUE:
9992-0326

Dino P. dos Santos

Telemar é
condenada por

trabalho escravo

Justiça

A companhia telefôni-
ca Telemar foi condenada
pela Justiça do Trabalho a
pagar indenização de R$
1,5 milhão a 12 trabalhado-
res que, em 2004, foram
encontrados realizando tra-
balho em condições de es-
cravidão para a empresa.
O grupo foi trazido do
Paraná para o Rio de Janei-
ro pela Fatcel, empresa
terceirizada que presta ser-
viços à companhia telefôni-
ca. Nenhum deles tinha car-
teira assinada ou salário fixo.

Os empregados, que
cumpriam jornadas de traba-
lho de até 15 horas diárias, fo-
ram encontrados por deputa-
dos da Assembléia Legislativa
do Rio em uma casa que ser-
via de refeitório, dormitório e
depósito de material.
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Aumento real é histórico
Campanha salarial no Grupo 9
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dos Metalúrgicos do ABC

Eleições na
Federal Mogul

CIPA

Para Zé Paulo, inflação baixa é a garantia de manutenção do poder de compra
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Casa em ordem
A Previdência já
recadastrou 10 milhões
dos 17 milhões de
aposentados e
pensionistas do País.
Outros 360 mil
benefícios foram
suspensos pelo INSS.

Assim, sim
A Justiça eleitoral de
São Paulo já negou 425
registros de
candidaturas
irregulares, 10% a mais
que nas eleições de
2002.

Está certo
O TSE vai reestabelecer
as candidaturas que o
TRE do Rio de Janeiro
cassou antes que os
candidatos fossem
condenados pela
Justiça.

Besteira
O presidente do TSE,
Marco Aurélio de Mello,
que apoiou a decisão do
tribunal carioca, terá
que voltar atrás.

Pega!
A partir de 4 de
setembro, a
Controladoria-Geral da
União inicia a caça aos
sanguessugas em 600
municípios brasileiros.

Até ele
Lembo acredita que
Lula vence no primeiro
turno. O governador
paulista apóia Alckmin.

Luto
Complicações causadas
por um câncer no fígado
provocaram a morte de
dom Luciano Mendes de
Almeida, no domingo,
aos 75 anos. Ele
presidiu a CNBB de
1987 a 1994.

Luxo no lixo
Dona da Daslu, Eliane
Tranchesi e seu irmão
foram denunciados à
Justiça Federal de
Santa Catarina.

De novo
Eles já respondem
processo em São Paulo
por formação de
quadrilha e falsidade
ideológica pela criação
de esquema milionário
para sonegar impostos.

O acordo aprovado na
última quinta-feira com o
Grupo 9 traz um dos maio-
res aumentos reais em relação
à inflação já conquistados na
categoria.

Os 5% de reajuste que
os metalúrgicos no setor tive-
ram representam quase o do-
bro da inflação acumulada
entre agosto do ano passado
a julho deste ano.

Nos 5% alcançados pe-
los metalúrgicos da CUT es-
tão 2,07 de aumento real, um
índice próximo ao da infla-
ção, que ficou em 2,8%.

“É uma marca históri-
ca”, disse o diretor do Sindi-
cato José Paulo Nogueira, que
acompanhou as negociações
com o setor.

“É a primeira vez que
chegamos a números de in-
flação e aumento real tão pró-
ximos numa campanha sala-
rial”, acrescentou.

O economista Oswaldo
Cavignato, da subseção do
Dieese do Sindicato, lembra
que isso só ocorreu porque o
País vive um período de bai-
xa inflação. “Suponhamos
que um produto custava R$
100,00 em agosto do ano

passado. Hoje, ele custa, na
média, R$ 102,00. Isso sig-
nifica que os trabalhadores
conseguem manter o salário
com uma alteração muito pe-
quena no poder de compra”,
explica.

Zé Paulo pega esse exem-
plo para reafirmar a impor-
tância da inflação em baixa.
“Não faz muito tempo, a gen-
te chegava na data-base com
80% de perda salarial.  A in-
flação corroía o poder de
compra e nem de longe os
índices de aumento real con-
seguiam fazer o equilíbrio”,
lembra.

Acordo
O reajuste salarial total

no Grupo 9 é 5%. O per-
centual está dividido em
2,87% relativos à inflação e
mais 2,07% de aumento real.

O reajuste total é aplica-
do para quem recebe até R$
3.450,00. Acima desse valor
será pago um fixo de R$
172,50.

Outras conquistas foram
os reajustes nos pisos. As em-
presas com até 50 trabalha-
dores terão o piso elevado
para R$ 594,00 (4,07% de
real); nas empresas entre 51
e 500 trabalhadores o piso vai
para R$ 635,80 (3,07% de
real); e nas empresas com
mais de 500 trabalhadores o
piso será de R$ 708,40
(2,07% real).

Os bancários do ABC a-
trasaram a abertura das agên-
cias de São Bernardo em uma
hora na manhã de ontem, em
protesto contra a negativa da
Fenaban (sindicato dos ban-
queiros) em atender às reivin-
dicações da categoria que está
em campanha salarial.

Em São Paulo, os bancá-
rios fizeram uma passeata pe-
las ruas centrais da cidade no
início da noite.

Segundo o Sindicato dos
Bancários do ABC, 40 agên-
cias de São Bernardo foram
afetadas pelo atraso.

Cerca de 1.600 bancá-
rios participaram da manifes-
tação que terminou com uma
assembléia na Praça da Ma-

Categoria atrasa abertura das agências

Bancários

Amanhã, os trabalha-
dores na Federal Mogul, em
Diadema, devem votar nos
candidatos apoiados pelo
Sindicato para garantirem
uma CIPA forte e de luta.

São eles: 1 - Raimundo
Silva (Rai); 2 - Luciano Pe-
reira (Lu); 3 - Admilson Ba-
tista; 4 - José Duque Gon-
çalves (Amendoim); e 5 -
Francisco Eudivânio.

triz da cidade.
Os trabalhadores vota-

ram a favor da continuidade
da mobilização, caso a Fe-
naban não atenda às reivin-
dicações.

Hoje será realizada nova
negociação. A data base dos
companheiros é setembro.

Assembléia dos bancários da região, ontem

Mayra Monteiro

Desempregados
pedem isenção

de contas

Mobilização

A Pastoral Operária faz
café da manhã com desem-
pregados na Praça da Matriz
de São Bernardo amanhã.
De lá, eles seguem em pas-
seata até a Câmara de Verea-
dores, onde entregam pauta
pedindo a isenção de paga-
mentos como água e IPTU.
Os desempregados tentarão
também uma audiência com
o prefeito.

Combate ao Racismo
Reunião mensal da
Comissão de Combate
ao Racismo dos
Metalúrgicos do ABC
amanhã, às 18h, na Sede
do Sindicato.

Baile neste sábado

AMA-ABC

Sábado tem o tradicio-
nal baile da AMA-ABC, das
18h30 às 23h30. O som es-
tará a cargo da Banda Neon
2000. Os preços são popu-
lares e as reservas de mesa
devem ser feitas pelo telefo-
ne 4127-2588.
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SAIBA MAIS

Departamento de Formação

Este seminário
servirá como exemplo

para todos nós
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Plenária decide: é luta!
Volks

Feijóo alerta que enfrentamento será de longo prazo e pede a solidariedade da categoria

Marinho pede suspensão de repasse do BNDES à Volks
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LABORATÓRIO   DE  PRÓTESE  PRÓPRIO
CONVÊNIO COM O SINDICATO DESDE 1991

Rua José Bonifácio, 671 - Salas 1 e 1A - Centro - SBC
(próximo ao Sindicato) - Tel./Fax: 4127-0418

DR. REMILSON TEIXEIRA GOMES E EQUIPE
- Periodontia - (doenças da gengiva - Tártaro)
- Prótese Dentária
- Cirurgia de Dentes do Ciso (Buco Maxilo Facial)
- Tratamento de Canal
- Implante
- Clinica Geral

Foi realizado na úl-
tima sexta-feira no Cen-
tro de Formação Celso
Daniel o Seminário de
Comunicação das Comis-
sões Temáticas dos Meta-
lúrgicos do ABC. É com
imenso carinho que para-
benizamos os realizado-
res do evento, o nosso Sin-
dicato e as comissões
temáticas; e a participa-
ção do Centro de Solida-
riedade - AFL-CIO, da
Petrobras, da Delegacia
Regional do Trabalho e do
Centro Público de Traba-
lho e Renda que, com mui-
ta preocupação, desenvol-
vem um trabalho de extre-
ma importância no pro-
cesso de inclusão das pes-
soas com deficiência, bus-
cando cada vez mais uma
sociedade igualitária.

E um carinho, mais
que especial, para as pes-
soas com deficiência vi-
sual e física que também
participaram deste even-
to. São as suas experiên-
cias de vida que nos ser-
vem de exemplo, especial-
mente com seus depoi-
mentos no sentido da va-
lorização da Tribuna Ci-
dadania e suas versões
em braille e para pes-
soas com baixa visão.

Participação
Pena que o número

de companheiros e com-
panheiras da categoria é
cada vez mais reduzido.
Eventos como este deve-
riam lotar o auditório.

Cabe aqui ressaltar
como é importante a par-
ticipação da categoria em
momentos como estes. De-
vemos sempre ficar aten-
tos com as atividades que
acontecem no Centro de
Formação Celso Daniel,
pois cada atividade, semi-
nário, curso ou palestra é
muito mais que um sim-
ples momento e, sim, uma
nova experiência de vida.

E lembre-se que ser
cidadão é participar, é
estar presente, é também
dividir momentos que
confraternizam experiên-
cias e projetos. Por isso,
participar é preciso.

Plenária realizada sába-
do no Sindicato reunindo
cerca de 1.500 trabalhadores
na Volks reafirmou a disposi-
ção de radicalizar as ações ca-
so a montadora mantenha
seu plano de demissão em
massa na fábrica Anchieta.

“A Volks pode soltar a lis-
ta de demissões a qualquer
momento e esse será o sinal
para endurecermos”, disse o
presidente do Sindicato José
Lopez Feijóo.

Ele afirmou que todos
têm de fazer sua parte para
poder barrar os planos da
empresa.

“O momento é grave e
se não acreditarmos no fe-
chamento da fábrica nossa
luta já começa menor”, co-
mentou ele.

Feijóo voltou a dizer que
será um movimento de lon-

go prazo e todos devem estar
preparados para qualquer
tipo de ação, sejam paradas
da linha, greve pipoca, greve
por setor ou qualquer outro
tipo de protesto.

“Vamos fazer o enfren-

tamento que tiver de ser fei-
to e a cada dia a luta vai acon-
tecer do jeito que for o me-
lhor”, avisou.

Feijóo voltou a destacar
a necessidade de muita união
e mobilização de toda a cate-

goria para que o processo seja
vitorioso.

Ele pediu que os traba-
lhadores se recusem a fazer
hora extra e quem se sentir
pressionado deve avisar o pes-
soal da representação.

O ministro do Trabalho
Luiz Marinho (foto) voltou a
pedir o cancelamento do em-
préstimo de R$$ 497 mi-
lhões do BNDES à Volks, caso
a empresa mantenha seu pla-
no de demissões na fábrica
Anchieta.

Marinho, que é um dos
conselheiros do banco, vai

O fechamento da Volks
Anchieta significa 12 mil de-
missões diretas na fábrica e
mais 94,6 mil demissões no
Estado, já que cada posto de
trabalho na montadora a-
meaça o emprego de mais
oito na cadeia produtiva.

Só cinco fornecedoras
da Volks aqui na região, que
empregam 3.400 trabalha-
dores, devem demitir cerca
de 620 trabalhadores.

A curto prazo, o fecha-
mento da Volks vai afetar de-
zenas de pequenas empresas
que dependem da fábrica e a
médio e longo prazos vai afu-
gentar empresas como as
grandes redes de varejo, que
estão na região por causa do

encaminhar esse debate na
próxima reunião da diretoria
da instituição.

“Dinheiro do BNDES é
para estimular investimentos,
gerar novos empregos, per-
mitir o avanço tecnológico e
estimular o crescimento”, co-
mentou Marinho.

O ministro disse que os
recursos do Banco não po-
dem ser usados para finan-
ciar fechamento de fábrica

porque o dinheiro do FAT
(Fundo de Amparo ao Traba-
lhador) não permite isso.

Até a finalização desta
edição não havia terminado
o encontro mantido em Bra-
sília entre Marinho, a minis-
tra-chefe da Casa Civil,  Dil-
ma Rousseff, com a direção
da Volks.

Fechamento da planta coloca
106 mil empregos em risco

poder de compra dos traba-
lhadores da indústria.

O ABC é a o terceiro
maior mercado consumidor
brasileiro, depois de São Pau-
lo e Rio de Janeiro.

Estudo da Subseção Die-
ese do Sindicato mostra que o
fim das atividades da Volks em
São Bernardo eliminaria a cir-
culação de mais de R$ 2,3 bi-

lhões por ano só de salários.
Considerando Fundo de Ga-
rantia, Previdência e outros di-
reitos R$ 4,8 bilhões deixari-
am de circular na região.

O Dieese estima que o
custo social para o ABC po-
deria ser multiplicado em até
dez vezes o valor perdido com
salários, podendo alcançar
cerca de R$ 14 bilhões.

Garanta sua
revista. Atualize

o endereço
Sexta-feira sai mais

um número da Revista
do Brasil. Os associados
que queiram garantir seus
exemplares precisam fa-
zer a atualização de ende-
reço, especialmente os
companheiros e compa-
nheiras que moram em
Mauá.

A atualização pode
ser feita na página da
internet do Sindicato
www.smabc.org.br,  no
DAC da Sede (4128-
4209) ou nas Regionais
Diadema e Santo André,
de segunda a sexta-feira,
das 9h30 às 17h30. Te-
nha em mãos sua car-
teirinha de associado.


