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Plenária das centrais sindicais ontem confirmou a realização de manifestações em todo o
País, na terça-feira, em defesa da manutenção do veto do presidente Lula à emenda 3. A
derrubada da emenda 3 significa o fim da jornada de trabalho, 13º salário, férias, FGTS,
licenças maternidade e paternidade, vale-transporte, vale-refeição e aposentadoria. Página 3

Reunidas na quadra dos bancários de São Paulo, as centrais sindicais confirmaram mobilização terça-feira e a continuidade da luta pela manutenção dos direitos

Greve na Fris vai
a julgamento

TRT julga dissídio na quinta-feira
que vem e Sindicato espera

reconhecimento político do movimento,
já que fábrica não cumpre com
determinações judiciais. Página 2

CENTRAIS UNIDAS PELO VETO À EMENDA 3

É TERÇA-FEIRA
MOBILIZAÇÃO NACIONALMOBILIZAÇÃO NACIONAL

É TERÇA-FEIRA

Contra as
mensalidades no Sesi

Cadastre-se na rede para a troca de
informações. Página 3
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Leia mais na página 4
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Agende-se para as atividades do 1º de Maio
Dia do Trabalhador

Publicidade
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DRA. LILIAN PETECOF GOMES OGEDA - (Trat. Canal - Odontopediatria)
DR. ALTAIR NACARATO  - (Buco Maxilo e Extração Dentes do Ciso)
DR. WAGNER ROSA JR. - (Periodontista)

LABORA TÓRIO DE PRÓTESE PRÓPRIO
Rua José Bonifácio, 671 - Salas 1 e 1A  - (próximo ao Sindicato) -

Tel./Fax: 4127-0418  - S. B. do Campo - CEP 09721-161

DR. REMILSON TEIXEIRA GOMES

- Especialista em Periodontia - (Gengiva / Tártaro)
- Especialista em Prótese Dentária
- Clínico Geral
DR. ANTONIO HELIO FABIO  - (Implante)

ODONTOLOGIA
Convênio

com o
Sindicato

desde 1991
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As comemorações do 1º de Maio aqui no ABC reúnem várias
atividades que começam semana que vem. Todas esperam pela sua participação.

Confira e participe:

Aprenda
violão e

teclado no
Sindicato

As inscrições devem
ser feitas pessoalmente
na segunda e terça-feira
da semana que vem, das
9h às 11h e das 15h às
20h, na Sede do Sindi-
cato.

No ato da inscrição
será cobrada taxa de R$
70,00 referente à matrí-
cula e material didático.
A mensalidade vale R$
40,00.

Mais informações
com Ricardo, pelos tele-
fones 4123-8928 e
8272-4218.

Comemoração da ressurreição de Cristo
Páscoa

Domingo é dia de Páscoa, uma festa da
comunidade católica que celebra a ressurrei-
ção de Jesus Cristo.

Páscoa vem do grego pessach, que sig-
nifica passagem, a transformação da morte
para a vida. Simbolicamente, nessa data o
cristão muda, renasce como Cristo.

A Páscoa é um dos dias santos mais im-
portante da religião cristã.

Para a população judaica é a festa que
celebra a saída do Egito, trocando a escravi-
dão pela liberdade.

Muitos costumes desse período tiveram
origem nos festivais pagãos da antiguidade
que comemoravam a primavera.

Cada dia da semana santa tem um sig-
nificado, representando as etapas finais da
vida de Jesus Cristo até sua ressurreição.

Na quinta-feira é relembrada a última
ceia de Jesus, quando foi instituída a eucaris-
tia. Sexta-feira santa é o dia da crucificação e
morte de Jesus e no sábado os fiéis fazem si-
lêncio e meditam, com vigília à noite espe-
rando a ressurreição de Jesus.

O Domingo de Páscoa comemora a res-
surreição de Jesus, a sua vitória sobre a mor-
te.

A festa desse dia associa a imagem do
coelho, um símbolo da fertilidade por sua ca-
pacidade de reprodução.

9h, no Centro de Formação
Celso Daniel. Inscrições no
Departamento de
Formação, telefone 4128-
4200, ramal 4206.

20 DE ABRIL - Ato e debate
A luta de classes no Brasil de
hoje. Participação de
Raphael Martineli, ex-
dirigente ferroviário;
Manoel dos Santos,
presidente da Contag; e
José Genoíno, deputado
federal. Na Sede do
Sindicato, às 18h.

21 DE ABRIL - Premiação
do concurso
Anúncio e premiação dos
melhores trabalhos de
redação e desenho. A partir
das 13h, no Centro de
Formação Celso Daniel.

22 DE ABRIL - Prova
Che Guevara
Corrida e caminhada da
Sede Regional Diadema à
Sede do Sindicato, às 8h. A
participação custa R$
10,00 com direito a uma
camiseta. Inscrições com as

representações nas
montadoras, nas regionais
Diadema e Santo André, ou
na Sede, em São Bernardo.

21 e 22 DE ABRIL - Feira
de artes e artesanato
Exposição e venda de
trabalhos de artes e
artesanato dos
trabalhadores. Das 11h às
18h, no Celso Daniel.

1º DE MAIO
Ato show na CUT no
museu do Ipiranga.

11 DE ABRIL - Seminário
com aposentados
A rede de proteção social aos
idosos.
A partir das 9h. Inscrições
na Associação dos
Metalúrgicos Aposentados
do ABC (AMA-ABC),
telefone 4127-2588.

14 DE ABRIL - Seminário
com comissões temáticas
O futuro do trabalho sob a
ótica de jovens, mulheres,
negros e pessoas com
deficiência. A partir das
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Publicação diária  do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC

TRT julga greve semana que vem
Fris Moldu Car

O Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) marcou para
a próxima quinta-feira, dia
12, o julgamento do dissídio
dos trabalhadores na Fris
Moldu Car, de São Bernar-
do. Eles estão em greve há 44
dias pelo pagamento de todos
os salários deste ano e o 13º
do ano passado.

O diretor do Sindicato,
José Paulo Nogueira, acredi-
ta que o melhor resultado do
julgamento seja o político, de
reconhecimento da luta e dos
direitos dos trabalhadores,
diante de todo o descaso do
patrão.

“Um cenário provável
no julgamento é o TRT de-
terminar que a empresa pa-
gue o que deve aos compa-
nheiros e pedir para que vol-
tem ao trabalho, o que confi-
guraria a legitimidade da gre-
ve” previu Zé Paulo. No en-
tanto, segundo ele, como a
fábrica não costuma cumprir
com suas obrigações, a situa-

Prefeitura e Câmara de
Vereadores de São Bernardo
receberam ontem as listas
com abaixo assinado dos tra-
balhadores de 15 fábricas da
Paulicéia, em São Bernardo,
reivindicando melhor trans-
porte na região em tempo de
férias escolares.

Nos meses de dezembro,
janeiro e fevereiro  o número
de ônibus no bairro é redu-
zido.

Ao ocupar tribuna na
sessão de ontem da Câmara,
Mário Donizeti, diretor do
Sindicato e trabalhador na
Kostal, um das fábricas do
bairro, disse esperar uma so-
lução rápida para o proble-
ma, já que os transtornos são
enormes aos trabalhadores,
principalmente para o bolso.

“A retirada dos ônibus

Companheiros na Fris continuam acampados na porta da fábrica

ção deve se manter inalterada.

Falência
Outro instrumento a fa-

vor dos trabalhadores, lem-
brou o dirigente, é o pedido
de falência que foi oficializa-
do na Justiça. “O patrimônio
da Fris está todo dividido en-
tre seus credores. Com a pos-
sível decretação da falência a
gente consegue colocar os
trabalhadores no mesmo pa-
tamar que os credores”, expli-
cou Zé Paulo.

Fábrica não quer resolver demanda
É desmedido o mau caratismo da dire-

toria da Fris. Um grupo de advogados re-
presentantes da empresa fez a seguinte, e ab-
surda, proposta de acordo nesta semana.

Se os trabalhadores retornarem ao tra-
balho hoje, a fábrica começaria a pagar os
atrasados daqui a 45 dias, divididos em 36
vezes sem qualquer correção.

Com o retorno ao trabalho, a empre-

sa demitiria 220 companheiros e tocaria a
fábrica com apenas 50. Para pagar os 220
companheiros, tentaria dar o prédio e terre-
no como garantia de pagamento. Porém,
prédio e terreno estão penhorados.

Não houve proposta para acertar o pa-
gamento dos 100 trabalhadores demitidos
no final do ano passado e que ainda não re-
ceberam integralmente seus direitos.

Trabalhadores querem
mais ônibus na Paulicéia

Férias escolares

desorganiza a vida do pes-
soal, com atrasos nos horá-
rios de entrada e saída do tra-
balho. Muitos têm os atrasos
descontados no salário e per-
dem compromissos com ho-
rário marcado”, afirmou.

O problema já era nota-

do há três anos, a Empresa de
Transporte Coletivo de São
Bernardo do Campo (ETC)
foi acionada, mas não resol-
veu a questão.

Por isto, a ETC também
recebeu cópias das listas com
as assinaturas.

Na Tribuna da Câmara, Mário apresenta os problemas da falta de transporte

Vida boa
Para os deputados
estaduais e
funcionários da
Assembléia paulista, o
feriado prolongado
começou ontem à noite.

Festança
Em São Paulo,
vereadores aprovaram
projeto criando 223
novos cargos, sendo 27
deles de confiança,
aqueles que dispensam
concurso.

É internacional!
O jornal francês Le
Figaro publicou
reportagem
comparando a Febem
ao inferno, com
superlotação e rebelião.

Novos tempos
O que leva 30 milhões
de pessoas a investirem
tempo e dinheiro para
participar de votação
no programa Big
Brother da tevê Globo?

Ricaços
No final de semana, um
embrião da vaca
Açucena foi vendido por
R$ 173 mil.

Quase-avião!
Correndo a 574,8
quilômetros por hora,
trem francês bate
recorde mundial de
velocidade.

Assim é bom
Carlos Lupi, o novo
ministro do Trabalho,
assumiu o cargo
avisando que não aceita
mudanças na CLT para
reduzir direitos
trabalhistas.

Olha o aquecimento!
42 milhões de pessoas
podem ser afetadas pela
elevação do nível do
mar.

Muito bem!
Decisão do Tribunal
Superior do Trabalho
assegura férias
proporcionais às
empregadas domésticas,
direito que não está
previsto na
Constituição.

Seminário
debate PAC

na região

Evento

Os impactos do Pro-
grama de Aceleração do
Crescimento, o PAC, para
o ABC é tema do  seminá-
rio no próximo dia 13 em
São Bernardo.

O PAC prevê  investi-
mentos na logística regional
(Porto de Santos e Rodoanel),
em saneamento, habitação e
no setor petroquímico.

Organizado pelo jornal
ABCDMaior, o evento quer
reunir cerca de 500 lide-
ranças políticas, empresa-
riais e de trabalhadores.

Entre os debatedores es-
tarão a ministra Dilma
Roussef, o diretor da Petrobras
Paulo Roberto Costa, o presi-
dente da Câmara dos Depu-
tados Arlindo Chinaglia, e o
ministro Luiz Marinho. Ou-
tras informações no www.
abcdmaior.com.br
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Pressão total pelos direitos trabalhistas
Atitude já

Emenda 3

Departamento de Saúde do
Trabalhador e meio Ambiente

SAÚDE

Processo
contra

cobranças em
andamento

Sesi

Para Feijóo, emenda 3 coloca em risco todos os direitos dos trabalhadores

Publicidade

Reunidos ontem em ple-
nária, representantes das sete
centrais sindicais definiram
pela realização de manifesta-
ções em todo o País, na terça-
feira, em defesa da manuten-
ção do veto do presidente
Lula à emenda 3, que não
permite a precarização das
relações de trabalho.

Caso os deputados e se-
nadores derrubem o veto de
Lula, as relações de trabalho
ficam ameaçadas, colocando
em risco todos os direitos as-
segurados pela carteira assina-
da.

O fim do veto à emenda
3 significa o fim da jornada
de trabalho, 13º salário, fé-
rias, FGTS, licença materni-
dade e paternidade, vale-

transporte, vale-refeição e
aposentadoria.

“É um desastre para o
trabalhador, pois tudo será
destruído, inclusive a previ-
dência pública”, protesta o
presidente do Sindicato, José

Lopez Feijóo.
Ele avisou que todo tra-

balhador com carteira assina-
da corre risco. “É por isso que
as centrais decidiram realizar
um dia nacional de luta com
todo tipo de manifestação,

com atos, paralisações, greves
e manifestações públicas.

Feijóo disse que todos os
trabalhadores devem estar
preparados para lutas mais
duras, caso seja preciso au-
mentar a pressão sobre o
Congresso.

“Talvez os trabalhadores
só sejam ouvidos mostrando
sua força com uma greve na-
cional”, concluiu.

Faça sua parte
Envie sua mensagem aos

deputados federais e senado-
res cobrando apoio ao veto do
presidente.

Acesse o portal do Sin-
dicato (www.smabc.org.br) e
clique no alto da página no
lado direito.

O Ministério Pú-
blico Estadual encami-
nhou à Procuradoria da
Cidadania a ação de pais
questionando a cobran-
ça de mensalidades pelo
Sesi.

Enquanto o proces-
so segue em tramitação,
o Sindicato continua na
organização de rede de
pais e alunos para a tro-
ca de informações.

Se você tem recla-
mações sobre o serviço
de educação prestado
pelo Sesi, faça sua de-
núncia pelo endereço
eletrônico sger@smabc.
org.br, ou procure por
Adair, na Secretaria-Ge-
ral, na Sede do Sindica-
to.

Você pode também
cadastrar o seu e-mail no
mesmo endereço e fazer
parte da rede.

Fique sócio
do Sindicato

Acordo aprovado ontem tem valor 27% maior que PLR do ano passado

Aprovação na Rolls Royce

PLR

Por unanimidade, os tra-
balhadores na Rolls Royce,
em São Bernardo, aprovaram
acordo de PLR garantindo
reajuste de 27% sobre o va-
lor do ano passado.

A primeira parcela será
acertada no dia 16 de abril e
a segunda será paga em janei-
ro. O valor desse direito aos
estagiários e office-boys do
Campi mais que dobrou.

“Conseguimos melhorar
o acordo graças à mobiliza-
ção da companheirada, que
nos dá força na hora da ne-
gociação”, disse Rogério
Fernandes, do Comitê Sindi-
cal.

Alumbra
A Alumbra começou a

pagar a PLR do ano passado
aos trabalhadores demitidos.
Esse pessoal deve agendar dia

e horário com Cilene,
Daniele ou Sila pelo telefone
4393-9342.

O prazo de pagamento
vai até 28 de junho.

O mesmo grupo de cien-
tistas europeus que divulgou
o relatório sobre os efeitos da
poluição atmosférica sobre o
aquecimento global e o cli-
ma da terra, prepara agora
um novo relatório. Desta vez
com estudos demonstrando
os impactos desastrosos das
mudanças climáticas sobre a
produção agrícola de alimen-
tos e sobre a água.

É assustador
As pessoas que já tive-

ram acesso aos estudos
alertam que os resultados
são assustadores e preocu-
pantes. Se nada for feito
agora, em poucos anos te-
remos regiões produtoras de
arroz, milho, soja e trigo
comprometidas seriamente,
ou então invialilizadas para
essas culturas. Assim, é pos-
sível prever escassez de ali-
mentos e agravamento da
fome, principalmente entre
as populações mais pobres.
Segundo alguns ambienta-
listas, em muitas áreas da
Terra a fome atingirá níveis
fora de controle.

É preciso seriedade
Hoje, cerca de 40 % da

população da Terra já não
tem acesso a água potável e
mais de 80% não têm sane-
amento básico. Esse é um
problema que irá se agravar
se medidas imediatas não
forem tomadas no sentido de
despoluir rios e represas, re-
cuperar áreas de manan-
ciais e matas ciliares. Acon-
tece que isso se faz com
ações governamentais e,
principalmente, com altos
investimentos em saneamen-
to básico dos governos mu-
nicipais, estaduais e federal.

Descaso é regra
Só para citar alguns

exemplos, apenas agora, de-
pois de quase 10 anos de
tramitação na Assembléia
paulista, está sendo regula-
mentada a lei das diretrizes
para proteção da bacia do
Tietê. Nessa região, por desca-
so dos governo estaduais,
Guarulhos não trata nem um
litro do seu esgoto que é des-
pejado criminosamente no rio.
São Bernardo do Campo faz o
mesmo e, caso da Billings, ain-
da não há sequer lei aprovada
para proteção da sua bacia.

O governo paulista pre-
cisa parar de polemizar com
ambientalistas e começar a
fazer o que tem de ser feito,
ou o maior centro industrial
e econômico do País será
colocado em cheque pelo
problema ambiental.


