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Os metalúrgicos do ABC devem protestar hoje contra a emenda 3 e dizer não à retirada de direitos.
Hoje, dia nacional de luta, estão programados atos em toda a região. Trabalhadores de todo País também

fazem manifestações. A emenda foi vetada pelo presidente Lula, mas se a gente não se mexer o
Congresso Nacional pode derrubar o veto e trazer a emenda de volta. Siga a orientação da representação

no seu local de trabalho e proteste. Lute por seus direitos! Página 3

Seminários do 1º de Maio têm inscrições abertas

Amanhã é o seminário dos aposentados. No sábado, será a vez dos jovens, mulheres,negros e pessoas com deficiência discutirem trabalho decente. Página 2
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Recorde de produção e vendasMontadoras
Carteira de crédito alcançou R$ 65 bilhões e alavancou produçãoFaturamento das autopeças também é recordeCentrais propõe agendado desenvolvimentoMovimento sindical

Sindicatos querem distribuição de renda e valorização do trabalho

Com os tropeços dePalmeiras e Bragan-tino, ficou para amanhã,na última rodada, a defi-nição do último finalistado Paulistão.Nesta quarta-feira ànoite também ficadecidido quem cai para asegunda divisão.Estão classificadosSantos, em primeirolugar; São Paulo, em se-gundo; e São Caetano emterceiro.Para chegar àssemifinais, oPalmeiras pre-cisa vencer oSão Bento, em Sorocaba,e torcer por um mal resul-tado do Bragantino con-tra o Barueri.O time de Bra-gança joga emcasa e dependeapenas dele para conti-nuar no torneio.A vitória ou o empa-te classificam a equi-pe do interior, que  empa-tada com o Verdão empontos ganhos mas temseis gols de saldo.As três equipes defi-nidas para o qua-drangular final apenascumprem tabela.Santo André e Rio Bran-co já caíram para asegundona.América, São Bento,Rio Claro, Marília eSertãozinho lutam paranão ficar com as outrasduas vagas do rebaixa-mento.Felipe Massadecepcionou.Quem esperavauma grande corrida dobrasileiro assistiu a umabela atuação do inglêsLewis Hamilton, da McLaren.Com a boa vitóriasobre o Canadá, oBrasil pode voltar ao gru-po principal da CopaDavis de Tênis.

Março foi o melhor mêsde toda a  história da indús-tria automobilística, promo-vendo recorde histórico deprodução e vendas no pri-meiro trimestre do ano.Esses resultados anima-dores fizeram a Anfavea, osindicato das montadoras,rever para cima as metas des-te ano, projetando até o finalde dezembro uma produçãoestimada em 2,78 milhões deunidades, 6,5% acima do anopassado.O primeiro trimestre doano foi o melhor da históriadas montadoras em seus 50anos de Brasil.De janeiro a março a pro-dução foi de 655,2 mil veícu-los, 4% a mais que no mesmoperíodo do ano passado.A indústria de autope-ças teve o melhor desempe-nho da história em 2006,fechando o ano com fatura-mento de R$ 60 bilhões.Documento com maisde 150 propostas para o de-senvolvimento do País foramapresentados pelas sete cen-trais sindicais brasileiras, re-sultado do seminário Jorna-da pelo Desenvolvimentorealizado semana passada emSão Paulo.Em linhas gerais, o textodefende o desenvolvimentosustentável com distribuiçãode renda, sustentabilidadeambiental e valorização dotrabalho.As medidas prevêem,entre outras, a valorização dosalário mínimo, metas para ageração de empregos, redu-ção das taxas de juros e parti-cipação de movimentos so-ciais nas instâncias de decisãode política pública, como nasagências reguladoras.
Segmento      Unidades     CrescimentoAutomóveis e comerciais leves     468.600   18,6%Caminhões          20.000          13,5%Ônibus            4.400          - 2,8%Máquinas agrícolas                           7.228          24,3%Nesse mesmo período asvendas internas bateram re-corde de 500.228 mil unida-des, considerando automó-veis, comerciais leves, cami-nhões, ônibus e máquinasagrícolas.De acordo com a An-favea, os recordes se devem àestabilidade econômica, cres-cimento da renda e mais ofer-ta de crédito. Se no ano pas-sado os financiamentos parapagamento em 36 meses era34% do total, agora subiupara 49% dos financiamen-tos realizados.A projeção de vendastambém aponta para novorecorde, devendo alcançar2,21 milhões de veículos,com aumento de 14,5% emrelação ao ano passado.Segundo o balanço doSindipeças, as exportaçõesrenderam às empresas R$17,7 bilhões.O resultado significouaumento de 18% sobre o fa-turamento de 2005 e o pri-meiro trimestre deste ano jáaponta incremento de 1,4%,em relação a igual período de2006. O setor também vaiinvestir de R$ 1,5 bilhão aR$ 2,4 bilhão para dar con-ta do crescimento na de-manda.A Jornada pelo Desen-volvimento pretende elabo-rar permanentemente umaagenda de propostas do mo-vimento sindical para o cres-cimento do país.Clemente Ganz Lúcio,diretor do Dieese, um dos ór-gãos que coordenou a elabo-ração do documento, destacao combate à desigualdade so-cial como uma das linhas mes-tras do documento.“A desigualdade em si éum impeditivo para o desen-volvimento. A gente não sai dasituação desse país subdesen-volvido se não enfrentarmosessa questão”, diz, acrescen-tando que a decisão das cen-trais de elaborar em conjuntoo documento foi tomada apósa experiência positiva de ne-gociação do salário mínimo.
Vendas no primeiro trimestre de 2007** Em comparação com o trimestre out/dez 2006
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Pelo acordo, primeira parcela será paga em agosto

Seminários amanhã e sábado. Participe!1º de MaioÉ neoliberal!Na quinta feira, a bancadado PT paulista fazdiagnóstico dos 100 diasdo governo Serra batendoforte na redução dasverbas da educação.Pau neleO prefeito Kassab foi umdos mais lembrados natradicional malhação deJudas da Rua Lavapés, noCambuci.União!O governo federal vai criarprograma de segurançanacional para integrar asações dessa área com osprojetos sociais.Não podeCerca de um bilhão depobres serão os maisatingidos pelo aquecimentoda Terra com falta d’águae de alimentos.RecuoAs empreiteiras recuaramna decisão de retomar asobras da estação Pinheirodo Metrô sem esperar ofim do embargo feito pelaDRT.Não queroNa Argentina, a filha deum torturador nos temposda ditadura teve permissãoda Justiça para mudar seusobrenome.Ao trabalho!O ex-governadorGarotinho comanda redede vendedores de Bíblia,fitas cassete de salmos eoutros itens religiosos.Sem prevençãoSó neste ano já ocorreram51 casos de dengue naregião, 20 deles em SãoBernardo.OfensivaO MST vai aumentar osprotestos contra asempresas de agronegócioalegando que elasdestroem os recursosnaturais e o meio-ambiente.Cadê?Das 12 bilhões de moedasde reais em circulação,metade fica guardada emcofrinhos ou esquecida nasgavetas e bolsos.

As duas primeiras ativi-dades de comemoração do 1ºde Maio no ABC acontecemamanhã, com o semináriopara aposentados, e no sába-do, dia 14, com o semináriotemático para jovens, mulhe-res, pessoas com deficiência eafro-descendentes.O tema central dos doisé Que futuro estamos constru-indo para o trabalho?Os aposentados vão dis-cutir suas trajetórias de traba-lho e a proteção social quelhes foi reservada após essatrajetória.“A intenção é debater asmudanças que a sociedadedeve promover para que asfuturas gerações não enfren-tem os mesmos problemas dosidosos de hoje ao se aposen-tarem”, explicou Wilson Ri-beiro, presidente da Associa-ção dos Metalúrgicos Apo-sentados do ABC (AMA-ABC).
Trabalho decenteJá o seminário temático,de sábado, vai debater aAgenda do Trabalho Decen-te, campanha lançada anopassado pela OrganizaçãoInternacional do Trabalho(OIT).O diretor da OIT noBrasil, Christian Ramos Velozcomanda a mesa. Na pauta,debate sobre as condiçõesque estão sendo criadas parao ingresso de jovens, mulhe-res, pessoas com deficiência eafro-descendentes e perma-nência deles no mercado detrabalho.Prova Che Guevara no dia 22Os seminários são aber-tos a todos os interessados.Eles serão realizados no Cen-tro de Formação CelsoDaniel, a partir das 9h. A ins-crição para o seminário deaposentados deve ser feita naAMA-ABC pelo telefone4127-2588, até hoje às 17h.Já para participar dosseminário temáticos, basta li-gar no Departamento de For-mação do Sindicato, 4128-4200, ramal 4206, até sexta-feira às 17h.Os metalúrgicos podem participartambém da prova Che Guevara, de corri-da e caminhada. Ela será realizada dia 22de abril e terá cerca de 9 quilômetros, en-tre a Regional Diadema e a Sede do Sindi-cato.Cada inscrição custa R$ 10,00 e dádireito a uma camiseta. Nas montadoras asinscrições podem ser feitas diretamentecom as representações sindicais. Quem pre-ferir pode procurar a sede do Sindicato ouas Regionais Diadema e Santo André. Serãopremiados com troféus os ganhadores nas ca-tegorias masculina e feminina.A prova é uma homengem a CheGuevara, um dos mais importantes líderesrevolucionários da América Latina, cujamorte completará 40 anos em outubro.Pesssoal na Weg faz acordoPLROs trabalhadores naWeg, em São Bernardo, a-provaram proposta de PLRem assembléia na quinta-fei-ra passada.O pessoal vai receber aprimeira parcela em agosto,enquanto a segunda será pagaem março de 2008 confor-me as metas.Vale destacar que é o se-gundo acordo negociadocom a empresa, já que elaatua há três anos no ABC edobrou o número de traba-lhadores nesse período.Acesse o portal do Sindicato: www.smabc.org.br1.800 vagasEmpregoOs Centros Públicosde Emprego, Trabalho eRenda de Santo André eDiadema estão com 1.862vagas abertas.Em Santo André o órgãoatende na avenida Artur deQueirós, 720, bairro Ca-saBranca, e na rua Gertrudes deLima, 202, Centro. Os doispostos funcionam de segundaa sexta-feira, das 8h às 17h.Em Diadema, o postofica na Av. Nossa Senhoradas Vitórias, 249, Centro, eatende de segunda à sextadas 8h às 16h30.Os interessados devemlevar carteira profissional,RG e CPF.
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Departamento de Formação

SAIBA MAISA proximidade do 1ºde Maio nos faz recordarque, em 1886, 180 mil tra-balhadores fizeram mani-festação nos Estados Uni-dos reivindicando a redu-ção da jornada de 16para 8 horas. Naquelamanifestação morreramseis trabalhadores e cin-co foram condenados àforca. Apesar da repres-são e da resistência dospatrões, a mobilização foivitoriosa e a jornada detrabalho de 8 horas foiconquistada.A história da organi-zação da classe trabalha-dora vem sendo construí-da com lutas, greves emobilizações, onde muitostrabalhadores e trabalha-doras morreram buscandoo direito às jornada de tra-balho de 40 horas, às fé-rias, ao FGTS, ao descan-so semanal remunerado, àlicença-maternidade entretantos outros.Dia nacional de lutaTrabalhadores e tra-balhadoras de todo Paísfazem desta terça feiraum dia nacional de lutaem defesa da manutençãodo veto do presidente Lu-la à emenda 3.A edição especial daTribuna Metalúrgica deontem nos alerta para ofato de que os patrõesquerem, mais uma vez,acabar com os direitostrabalhistas.Se aprovada essaemenda, uma nova lei vaiimpedir os fiscais do Mi-nistério do Trabalho e daPrevidência de punir asempresas que praticamfraudes contra seus em-pregados.Entra neste momentoa capacidade de mobili-zação dos trabalhadores,que sempre lutaram paracombater a retirada dedireitos e na busca pelaconstrução de uma cida-dania plena a todos e atodas.Hoje, mais um capítu-lo de nossa História estásendo escrito. É nossaresponsabilidade garan-tir a manutenção de direi-tos tão duramente con-quistados e abrir cami-nhos para ampliá-los ca-da vez mais.
A emenda 3 autoriza opatrão a contratar sem víncu-lo empregatício, criando a fi-gura do trabalhador PessoaJurídica, a PJ. Será o fim dacarteira assinada e todos osdireitos que ela garante.A PJ fica:• sem direitos trabalhis-tas como férias, 13º salário,FGTS, vale-transporte, vale-refeição, licenças maternida-de e paternidade.• sem direitos previden-ciários como aposentadoria,auxílio-doença, licença-mater-nidade e assistência médica. A PJ vai pagar do bolsointegralmente o seu transpor-te, refeição, convênio médicoTodo aposentado quecontinuou no emprego e nãoteve o contrato de trabalhoencerrado já pode sacar todomês os novos depósitos doFGTS.A Caixa Econômica Fe-deral mudou as regras do sa-que do FGTS para os aposen-tados, que estão valendo des-de o dia 30 de março. Antes,tinha direito ao saque men-
Os trabalhadores brasi-leiros saem às ruas hoje paragarantir seus direitos, mani-festando apoio ao veto dopresidente Lula à emenda 3.A volta da emenda significaa completa precarização dotrabalho.Foram programadosatos das principais categoriasem todos os estados. A maiorparte está planejada para aparte da manhã, com traba-lhadores atrasando o início daprodução e dos serviços.Os metalúrgicos doABC farão atos nas montado-ras e corredores de maior con-centração de trabalhadores.O mesmo vai acontecercom químicos, trabalhadoresna construção civil e bancá-rios. Os motoristas de ônibus,além da parar, farão protes-tos nos paços municipais deSanto André, Mauá, Diade-ma e São Bernardo.“Queremos que as ma-nifestações de hoje soemcomo um alerta aos parla-mentares que pretendem vo-tar contra o veto e os direitosdos trabalhadores”, avisou opresidente da CUT, ArturHenrique.A sessão conjunta daCâmara e do Senado para dis-cutir o veto do presidenteLula à emenda pode ocorrerainda neste mês.Por isto, as mobilizaçõesem defesa do veto não vão seencerrar hoje. Segundo opresidente da CUT, há umenfrentamento claro na socie-dade sobre os rumos do país.“Os que perderam as eleiçõesquerem pautar o governo,fazendo com que o projetoderrotado pelo povo brasilei-ro seja implementado. Paraisso contam com a mídia e,nós, com a organização dostrabalhadores e dos movi-mentos sociais para manterdireitos”, disse.� Carteira de Trabalho� Férias � FGTS � DSR� Aposentadoria� Salário fixo� Auxílios do INSS� Jornada de Trabalho� Convenção Coletiva� Direito de GreveOs nossos prejuízos com a emenda 3o INSS. Também fica nas suascostas o imposto de rendacomo empresa, imposto paraa prefeitura e o serviço do es-critório de contabilidade.Alegria do patrãoEnquanto o trabalhadorperde, o patrão só  aumentaseu lucro. Isso porque com acontratação da PJ ele deixade pagar, por exemplo:• INSS de 20%• 13º salário• férias e o abono de um terço• contribuição ao Sistema S• 8% do FGTS• aviso prévio proporcional• indenização de 40% sobreo saldo do FGTS. Em artigo na ediçãode ontem do jornal Folhade S.Paulo, o juiz federalprofessor de Direito doTrabalho da USP, MarcosGonçalvez Correia, afirmaque a emenda 3 é ilegalporque atenta contra oEstado de Direito ao per-mitir a violação das rela-ções de trabalho.O juiz destaca aindacomo nefastas as conse-Juiz federal diz quemedida é ilegalquências da emenda 3 aoEstado e aos trabalhadores,enquanto as empresa só ga-nham.Segundo ele, a emendaquebra o pilar da atual polí-tica de combate ao trabalhoescravo, reduz as receitas doEstado provenientes dos re-colhimentos trabalhistas(FGTS, Previdência etc.) edesprotege o trabalhadorcontra o abuso do patrão.Todo aposentado pode fazer saque mensal do FGTSDireitosal somente quem tivesse seaposentado a partir de 1º dedezembro de 2006 e conti-nuou a trabalhar.Agora, o saque mensaldos novos depósitos podemser feitos por todo aposenta-do que continuou no traba-lho com o mesmo contrato.Os aposentados que tive-ram o contrato de trabalhomantido podem sacar o saldode seu FGTS a qualquer mo-mento, de preferência depoisdo dia 10, quando os valoressão corrigidos. Se o seguradose aposentou e foi feito umnovo contrato, ele só poderáfazer o saque depois de deixaro emprego.Quebra de contratoOs trabalhadores que ti-veram o contrato de trabalhoquebrado por causa da apo-sentadoria terão de revertera situação antes de requerero mesmo direito.Primeiro, ele deve procu-rar a empresa para encami-nhar o cancelamento da res-cisão e depois procurar a Jus-tiça. O TST tem decididoque, nesses casos, o contrato detrabalho continua único mes-mo depois da aposentadoria.
Alguns direitos ameaçados


