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Joaquim José de Oliveira foi abordado por
dois homens numa moto em São Bernardo,
que lhe ameaçaram de morte. “Pare de fazer
oposição na Backer”,  disseram. Página 3

Diretor na Backer
ameaçado de morte.
Sindicato pede
punição de envolvidos Relatório da Organização Internacional do

Trabalho (OIT) afirma que empresas estão
deixando de contratar obesos e fumantes

com o argumento de que podem apresentar
predisposição a doenças. Página 4

O ABC VAI PARAR

Obesos e fumantes são
os novos discriminados

no trabalho

Contra a emenda 3

NOVAMENTE

Os metalúrgicos vão repetir na semana que vem a mesma mobilização do ato do último dia 10 de abril

Dia 23, os
trabalhadores
fazem mais um
dia de luta
contra a
emenda 3. A
categoria vai
repetir a
mobilização do
dia 10 de abril,
quando
milhares de
metalúrgicos do
ABC foram às
ruas para
defender seus
direitos.  Página 2

O Santos vai prio-
rizar a Libertado-
res e disputará o

Brasileirão com o time
reserva. Por isso deu um
vexame na estréia.

Os titulares do
Peixe treinam des-
de sábado no Mé-

xico, onde enfrentam a-
manhã o América pelas
quartas-de-final da com-
petição latina.

Com a goleada
no Flamengo,
campeão cario-
ca, em pleno

Maracanã, o Palmeiras
não podia ter começado
melhor o Campeonato
Brasileiro.

Raça no início
da partida e ma-
turidade para
suportar a pres-

são rubro-negra foram os
destaques do Verdão.

O presidente do
São Paulo teve que
obrigar Muricy a

escalar Jorge Wagner e
Dagoberto desde o início
de uma partida.

O resultado foi o
esperado e o Tri-
color realizou um

bom primeiro tempo no
sábado. Depois, adminis-
trou o jogo.

O Corinthians
continua o mes-
mo. Vence mas não
convence.

Valeu por ser a
primeira vitória
do Timão desde 7
de abril.

Ao peitar A-
lonso já na
largada do
GP da Espa-

nha, Massa mostrou a
agressividade que faltava
para confirmá-lo como o
grande piloto que é.

Após 146 dias de
fora de torneios
oficiais, Daiane
dos Santos vol-

tou bem e faturou um
bronze na Bélgica.
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Obesos e fumantes
sofrem discriminação

Mercado de trabalho

Fumantes e obesos começaram também a ser perseguidos

Relatório da Organiza-
ção Internacional do Traba-
lho (OIT) indica que novas
formas de discriminação têm
surgido no mercado de tra-
balho. Além das dificuldades
crescentes enfrentadas por
pessoas mais jovens ou idosas,
o estilo de vida das pessoas --
como fumantes e obesos --
também começaram a pesar
na disputa de uma vaga, jun-
to com as formas tradicionais
de discriminação como sexo,
raça e religião.

O estudo confirmou
importantes progressos re-
gistrados no campo legal e
institucional em muitos paí-
ses, além da existência de
cláusulas relacionadas com a
discriminação e a igualdade
nas convenções trabalhistas
adotadas ou reformuladas
recentemente.

Por outro lado, o levan-
tamento apresentou diversos
exemplos de discriminação
baseada em raça,  religião ou
origem social, assim como
aquelas a que são submetidos
indígenas e migrantes. Além
disso, a OIT alerta sobre as

conseqüências da discrimina-
ção contra trabalhadores jo-
vens e mais velhos, assim
como a que está baseada na
orientação sexual, aids ou em
pessoas com deficiência.

Punição
Uma das tendências de-

tectadas recentemente é o
surgimento de práticas que
punem pessoas  obesas (gor-
dos) ou fumantes.  Segundo
a OIT, os patrões estão usan-
do o que chamam de prova

genética para  discriminar tra-
balhadores que tenham pre-
disposição de desenvolver
uma doença no futuro, como
é o caso de obesos ou de fu-
mantes.

Esse procedimento rece-
beu o nome de discriminação
genética no local de trabalho
e nas diversas vezes em que foi
provada sua utilização para
perseguir trabalhadores a jus-
tiça deu ganho de causa aos
companheiros em diversas
partes do mundo.

Publicidade

AGENDA
Cofap SBC - Reunião
domingo, dia 20, às 10h,
na Sede do Sindicato, para
discutir plano de cargos e
salários, convênio médico
e outros assuntos.

Saúde e trabalho
Sábado, dia 19, tem mais
um Seminário Saúde e
Trabalho no  Centro de
Formação Celso Daniel.
Inscrições devem ser feitas
com Tiana pelos telefones
4128-4208 e 4128-4230
até quinta-feira.
O próximo módulo do curso
de ergonomia será realizado
dias 18 e 19 de maio,
também no Celso Daniel.

Acesse o portal do Sindicato:
www.smabc.org.br

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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CUT faz novas
manifestações dia 23

Contra a emenda 3

Emenda 3 significa o fim da carteira assinada

Após bronca e mobilização, Apema
negocia. Cinco empresas ainda enrolam

PLR

Assédio
O governador mineiro
Aécio Neves (PSDB), que
admitiu parceria
política com o PT,
recebeu convite do
PMDB para trocar de
partido.

Na luta!
Metroviários marcaram
greve a partir de
amanhã pela
readmissão de cinco
diretores que
participaram de
manifestação contra a
emenda 3.

Avanço
Projeto aprovado pelo
Congresso permite que
mulher tenha direito à
folga para realização
dos exames de saúde
preventivos.

Bronca
Lula disse que as
emissoras de tevê não
discutem temas
importantes como
energia nuclear, células-
tronco, aborto e
biodiesel.

Paga!
Em Américo Brasiliense,
interior de São Paulo, a
dona de um pit bull que
arrancou a orelha de
menino de seis anos foi
indiciada por lesão
corporal.

Olho vivo
Estão abertas até dia 15
de junho as inscrições
para o Exame Nacional
do Ensino Médio
(Enem), nas escolas ou
pela internete no
www.enem.inep.gov.br

Certo
Em Ribeirão Preto, um
casal de homossexuais
conseguiu na Justiça a
guarda de quatro
irmãos que viviam em
abrigo da cidade.

Atraso
Decreto de Serra
engessa orçamentos da
USP, Unesp e Unicamp,
que só poderão fazer
mudanças com aval do
governador.

O ABC vai parar nova-
mente no dia 23 em nova
manifestação  a favor do veto
do presidente Lula à emenda
3. O novo ato para garantir
nossos direitos trabalhistas está
sendo convocado pela CUT.

O presidente da Cen-
tral, Artur Henrique, afir-
mou que os telejornais, prin-
cipalmente os da Globo, co-
meçaram a jogar pesado a fa-
vor da emenda 3.

Artur disse que a im-
prensa está apelando, pois
veicula matérias afirmando
que a emenda 3 vai proteger
o trabalhador. "Com a ajuda
da OAB paulista, os patrões
dizem que quem está contra
a emenda é vítima da igno-
rância", protestou Artur
Henrique.

Ele comentou que a
OAB paulista desconsidera a
própria categoria, já que mui-
tos advogados trabalham para

Depois que o Sindicato
denunciou a enrolação da
Apema, em São Bernardo, e
os trabalhadores na fábrica se
mobilizaram para cobrar o
pagamento da PLR, a em-
presa abriu negociações. Isso
mostra que só com luta os
companheiros podem con-
quistar seus direitos.

Por isso, o pessoal na Bel-
ga Metal, na Tury, na Inje-
crom, na Fiam e na Pro-

um único cliente ou empre-
sa e emitem nota fiscal como
se fossem empresas.

Com essa fraude, a em-
presa deixa de pagar os direi-
tos trabalhistas. Se o Con-
gresso derrubar o veto de Lu-
la à emenda 3, vai ser o fim
da carteira assinada.

"Temos de explicar à
população a verdade e con-
quistar apoio para nossa luta",

avisou o sindicalista.
Artur acredita que a

ofensiva dos patrões é uma
reação às mobilizações dos
trabalhadores. "Estamos dan-
do mais uma demonstração
da nossa capacidade de inter-
ferir nos debates nacionais, já
que denunciamos publica-
mente algo que os patrões
queriam fazer às escondidas",
concluiu ele.

Model precisa se organizar e
brigar por suas PLRs. O Sin-
dicato já entregou a pauta
para as cinco empresas no co-
meço do ano, mas só a Belga
marcou uma conversa, ficou
de dar retorno e não deu.
Depois desapareceu e deixou
os trabalhadores incomoda-
dos. As outras empresas nem
responderam as reivindicações,
fazendo pouco da cara do tra-
balhador e do Sindicato.

Enquanto Belga Metal,
Tury, Injecron, Fiam e Pro-
Model se recusam a conver-
sar com o Sindicato, acordos
de PLR já foram fechados
com inúmeras empresas e es-
tão em discussão final com
outras fábricas sérias.  A pres-
são dos companheiros é fun-
damental para fazer essas em-
presas também ficarem séri-
as e agendarem reuniões com
o Sindicato para negociar.

CNM-CUT
pressiona contra

vinda de chineses

Thyssen Krupp

Valter Sanches,  secretá-
rio-geral da Confederação
Nacional dos Metalúrgicos
da CUT (CNM-CUT), reu-
niu-se na Alemanha com o
IG Metall (sindicato dos
metalúrgicos alemães) e
membros de duas das comis-
sões de fábrica da Thyssen
Krupp na Alemanha.

Eles discutiram a deci-
são da empresa de contra-
tar 600 trabalhadores chi-
neses para a construção de
uma usina no Rio de Janei-
ro alegando que não há
mão-de-obra brasileira qua-
lificada para este trabalho.
Os sindicalistas alemães
também representam os tra-
balhadores no conselho de
administração da Thyssen.

No encontro, ficou de-
finido que a multinacional
atenderá as exigências da
CNM-CUT e dos repre-
sentantes alemães e demons-
trará todas as funções dos es-
trangeiros. Mesmo assim, a
Confederação reafirmou o
compromisso de não querer
que esta atitude da Thyssen
torne-se uma prática comum
no País, tirando postos de tra-
balho dos brasileiros.

 “A empresa terá que
demonstrar o que esses tra-
balhadores farão na cons-
trução da usina, por quan-
to tempo ficarão no País e
quais as funções pelas quais
vierem trabalhar”', disse
Sanches.

A CNM-CUT tam-
bém exige que os sindicatos
dos Metalúrgicos e da Cons-
trução Civil do Rio de Ja-
neiro tenham acesso ao lo-
cal das obras para questões
de saúde e segurança dos
mais de 18 mil trabalhado-
res envolvidos no projeto.
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Dirigente do Sindicato é ameaçado de morte

Backer

Joaquim José de Oliveira está sofrendo perseguições

SAIBA MAIS

Mães
metalúrgicas

Departamento de Formação

Trabalhadores cobram transparência da direção mundial
Mercedes-Benz

É com imenso carinho
e satisfação que nós, do De-
partamento de Formação,
dedicamos esta coluna a to-
das as mães metalúrgicas,
mulheres que com sua gar-
ra e seu esforço lutam para
vencer as batalhas enfrenta-
das a cada dia do ano.

Seja na fábrica, em ca-
sa ou na militância, sua pre-
sença é marcante e impor-
tante. Mulheres mães que
além de administrarem os
seus lares, cuidarem dos seus
filhos e trabalharem nas fá-
bricas, se dedicam à militân-
cia com  força e responsabi-
lidade.

Ser mãe é unir em uma
só pessoa um conjunto
imenso de qualidades, ou
seja, mãe é sinônimo de psi-
cóloga, pois todas elas sa-
bem interpretar cada senti-
mento vivido pelos seus fi-
lhos, sejam eles alegres ou
tristes; de administradora,
porque além de trabalhar
muitas mães metalúrgicas cui-
dam dos filhos e também ad-
ministram os lares; de com-
panheira, compartilhando
momentos difíceis e alegres
com o seu companheiro.

De trabalhadora ope-
rária, na luta para garantir
o melhor sustento dentro de
casa. De mãe militante, lu-
tando com os seus compa-
nheiros de trabalho e a sua
Comissão de Fábrica na
conquista de mais direitos.

Ser mãe é ser especial,
é ter consigo um mundo re-
pleto de qualidades. Dia das
mães são todos os dias. Por-
tanto, poderíamos ter uma
forma simples e bela para
comemorar este dia todos os
dias, com um beijo no rosto,
um abraço bem forte e aper-
tado e uma simples frase:
mãe eu te amo!

Quando você chegar
em casa, se você mora dis-
tante dela, ligue para a sua
mãe, ou se mora com ela, ao
entrar pela porta, abrace-a,
comece a realizar esta come-
moração diária a partir de
hoje.

Com certeza percebere-
mos que a vida terá mais
sentido.

Para todas as mães
metalúrgicas e não metalúr-
gicas um abraço com muito
carinho. Esperamos que vo-
cês tenham tido um Feliz Dia
das Mães e que esta come-
moração passe a ser diária
e sempre.

O membro do Comitê
Sindical na Backer, em São
Bernardo, Joaquim José de
Oliveira, foi ameaçado de mor-
te por dois motoqueiros na tar-
de do último dia 3. “Pare de
fazer oposição na Backer, senão
vai ficar distante da família mais
cedo”, disse a Joaquim o mo-
toqueiro da garupa.

Como faz todos os dias,
Joaquim havia saido com sua
moto da Backer, que fica na
Paulicéia, e cortava caminho
pelo Bairro Jordanópolis para
chegar à via Anchieta e dali
tomar o rumo de casa. Ao en-
trar no Jordanópolis, por volta
das 17h30, ele percebeu que
era seguido por outra moto.
Pouco depois levou uma fecha-
da e foi abordado, sendo cha-
mado pelo seu nome.

“Tirei meu capacete e
perguntei aos motoqueiros o
que era aquilo”, disse Joa-
quim. “Aí um deles me disse
que não era brincadeira, que
o recado estava dado, fazen-
do sinal com a mão direita

Os comitês europeu e
mundial dos trabalhadores
na Daimler Chrysler cobra-
ram garantia de emprego da
direção mundial na venda
das fábricas que o grupo tem
nos Estados Unidos e Cana-
dá ocorrida ontem.

O encontro, realizado
na semana passada em
Stuttgart, na Alemanha, os
trabalhadores mostraram
preocupação de que a venda
possa afetar os empregos nas
fábricas do grupo que ofere-
cem peças para as unidades

Pesquisa realizada entre os 38 mil trabalhadores em to-
das as fábricas da Rolls Royce mostrou que mais da metade
deles não está satisfeita com o salário e com os gerentes.

Esse levantamento foi divulgado durante encontro mun-
dial entre representantes dos trabalhadores e a direção da
multinacional, realizado no final de abril nos Estados Unidos.

"Agora, os trabalhadores querem ações de curto prazo
para encaminhar a solução desses problemas de forma glo-
bal e não localizada ", disse Rogério Fernandes, representan-
te brasileiro no encontro.

como se portasse uma arma”,
recorda-se Joaquim.

Ele confessa que na hora
não deu muita atenção, mas
começou a relacionar  o fato
com perseguições que ocor-
reram na fábrica recente-
mente, quando começou a
luta por PLR.

Perseguição
Dias antes, duas pessoas

estranhas apareceram tiran-
do fotos na porta da fábrica
durante uma assembléia. A
empresa também lavrou um

boletim de ocorrência contra
o Sindicato por causa da as-
sembléia . Pouco depois, o
vice presidente da CIPA foi
advertido e suspenso.

“A Backer mantinha uma
relação civilizada com o Sindi-
cato. Mas, recentemente, de-
pois da contratação do chefe
de segurança e do supervisor,
essa relação se deteriorou”, lem-
brou José Paulo Nogueira, o Zé
Paulo, diretor do Sindicato.

Logo após a ameaça a Joa-
quim, o Sindicato apresentou
representação criminal no

Distrito Policial da Paulicéia
na qual são citados  o dono da
fábrica e dois chefes. Na re-
presentação, o Sindicato pede
que seja instaurado inquérito
policial para esclarecer os fa-
tos, identificar e punir os en-
volvidos identificados.

“A ameaça é séria e vamos
tomar todas as medidas para
resguardar a segurança e a vida
de nosso companheiro”, disse
Zé Paulo, alertando aos traba-
lhadores a ficarem atentos com
qualquer movimentação estra-
nha na fábrica.

Segundo ele, foi marca-
da uma reunião com o presi-
dente da Backer na última sex-
ta-feira e ele não apareceu. “É
uma pena, porque o Sindicato
queria lhe dar ciência pessoal-
mente do ocorrido e não pela
polícia”, lamentou Zé Paulo.

“Esperamos que a empre-
sa apure e tome as devidas pro-
vidências, porque se acontecer
algo com o Joaquim já temos
indícios de onde veio a amea-
ça”, finalizou Zé Paulo.

na América do Norte.
A direção mundial assu-

miu compromisso de consul-
tar o Comitê Mundial antes
de tomar qualquer decisão.

Participam do acordo os
funcionários brasileiros que
trabalham no fornecimento
de câmbio e nas áreas de
almoxarifado de peças, ven-
das e pós-venda, que estão
direta ou indiretamente en-
volvidos com as fábricas dos
Estados Unidos e Canadá.

Pelo Brasil, participaram
do encontro Valter Sanches,

representante brasileiro no
Comitê Mundial, e Aroaldo
da Silva, que está assumindo
esse cargo. Os dois são da
unidade da Mercedes-Benz
em São Bernardo.

Junto à direção mun-
dial, eles se mostraram preo-
cupados com o futuro da área
de produção de motores pe-
sados fabricados no Brasil e
que a partir de 2010 passará
a ter as tarefas realizadas so-
mente nos Estados Unidos e
Alemanha.

"Queremos que a em-

Trabalhadores querem mudanças
Rolls-Royce

presa apresente uma solução
para não demitir os trabalha-
dores brasileiros", comentou
Aroaldo.

Ele disse que, mesmo
com esse risco, a multina-
cional vai investir cerca de R$
650 milhões na melhoria e
crescimento das fábricas no
Brasil.

"Também cobramos de-
senvolvimento de combustí-
veis renováveis, como o etanol
e biodiesel, para a empresa
não perder mercado num
futuro próximo", concluiu.

Durante a reunião, Rogério cobrou investimentos na
fábrica de São Bernardo. "Não é possível existirem tantos
motores da Rolls Royce voando na América do Sul e nós
trabalharmos em tão poucos deles por falta de mais investi-
mento", comentou.

Ele disse também que os trabalhadores aguardam o tér-
mino das negociações entre a empresa e a Federação Inter-
nacional dos Metalúrgicos sobre acordo de responsabilida-
de social. "Estamos otimistas, pois o acordo será bom para
todas as partes", concluiu.


