
Negociação com 
bloco de empresas

do grupo 10
O Sindicato convocou representantes de 51 
fábricas da base para uma reunião amanhã.
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Empresa assume compromisso com os trabalhadores de 
ficar na cidade por tempo indeterminado e afirma que nova

fábrica no Paraná terá outros produtos.  Página 3

Aprovados 
PLRs na 
Delga e 
Heraeus

Makita garante que 
fica eM São Bernardo
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Veja os convênios
com faculdades
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Se você pensa em prestar vestibular, veja a lista das 
mais de 40 faculdades com as quais o Sindicato mantém 

convênio. Os descontos nas mensalidades vão de 5% a 25%.

Além da PLR, trabalhadores na Delga conseguiram também redução no valor da refeição e vale compra

www.abcdmaior.com.br

PARTICIPE DO MAIOR EVENTO
SOCIAL DA REGIÃO!

O Palmeiras 
precisa 
vencer o 
Fluminense 
amanhã, 

no Palestra, para 
seguir pensando na 
Libertadores.

Se vencer o 
Fluminense 
amanhã, o 
Palmeiras 
dependerá 

apenas de seus 
resultados para ir a 
Libertadores.

Após esse jogo, 
o Campeonato 
Brasileiro será 

interrompido para dois 
jogos da Seleção.

Neste domingo, 
o Brasil enfrenta 
o Peru, em 
Lima. Na 

quarta seguinte pega o 
Uruguai, no Morumbi.

O Brasileirão 
volta a ser 
disputado no 

dia 25, faltando duas 
rodadas para seu 
término. 

O Corinthians 
volta a 
campo com 
a obrigação 
de vencer o 

Vasco, no Pacaembu.

O Timão saiu 
da zona de 
rebaixamento 
e depende só 

dele para não cair.

O Santos 
precisa 
apenas 
de quatro 
pontos para 

se classificar para a 
Libertadores.

Dia 25 terá 
uma boa 
chance de se 
garantir. Viaja 
para encarar o 

quase rebaixado Paraná.

O São Paulo 
apenas cumpre 
tabela no dia 
25, contra o 

Botafogo, no Morumbi.
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Convênios do Sindicato com Faculdades
Vestibulartribuna esportiva

P
ub

lic
id

ad
e

Aproveite uma das instituições de ensino com as quais o Sindicato possui convênio e preste seu vestibu-
lar. São mais de 40 escolas. Por esses convênios, sócios e dependentes têm descontos de 5% a 25%.

Associação Itaquerense de Ensi-
no - Unicastelo 
Rua Carolina Fonseca, 584
Itaquera 
São Paulo – 08230-030
2222-1111 
 
Centro Universitário Assunção - 
UNIFAI 
R. Afonso Celso, 711
Vila Mariana 
São Paulo - 04119-060  
(11) 5087-0199 - www.unifai.edu.br 

Centro Universitário Assunção - 
UNIFAI 
Av. Nazaré, 993 - Ipiranga 
São Paulo - 04263-100  
(11) 6166-8555 - www.unifaiedu.br 

Centro Universitário de Santo 
André - UNIA 
R. Senador Flaquer, 459 - Centro 
Santo André - SP - 09010-160  
(11) 4435-8899 / 0800-192929 
www.unia.br 

Diadema Escola Superior de 
Ensino 
Av. Alda, 831 - Centro 
Diadema - SP - 09910-170  
(11) 4056-5651 - secretaria@fadnet.
br 

Faculdade Anchieta 
R. Atlântica, 731 - Centro
São Bernardo do Campo
SP - 09750-000 - (11) 6823-1000 

Faculdade Anchieta 
Av. Senador Vergueiro, 505
Jardim do Mar - São Bernardo
do Campo - SP - 09750-050  
(11) 4125-8142 

Faculdade Anglo Latino 
Rua Muniz de Souza, 1051 - Acli-
mação - São Paulo - 01534-001 - 
(11) 3346-8877 

Faculdade de Administração de 
Empresas do Estado São Paulo 
- FAESP 
R. Vitorino Carmilo, 644 - Campos 
Elíseos - São Paulo - 01153-000 - 
(11) 3661-5400 - faesp@faesp.br - 
www.faesp.br 

Faculdade de Desenho Indus-
trial de Mauá - (C.E.S.M.A) 
R. Alonso Vasconcelos Pacheco, 
1621 - Vila Bocaina 
Mauá - SP - 09310-380
(11) 4516-2166 

Faculdade de São Bernardo do 

Campo - FASB 
R João Pessoa, 601 - Centro 
São Bernardo do Campo - SP - 
09715-000  
08000193277/4335-4875 
www.facsaobernardo.com.br 

Faculdade Impacta Tecnologia 
- FIT 
Rua Árabe, 71 - Vila Clementino 
São Paulo - 04042-070  
(11) 5589-2666 - www.impacta.
edu.br 

Faculdade Ítalo Brasileira 
Av Jandira, 455 - Moema 
São Paulo - 04080-917 - (11) 5055-
0755 

Faculdades Integradas de Ribei-
rão Pires 
Rua Coronel Oliveira Lima, 3445 - 
Parque Aliança 
Ribeirão Pires - SP - 09404-100 
(11) 4828-2066/4828-2820 

FAMA - Faculdade Mauá 
R. Vitorino Dell Antonia, 394 - Vi-
la Noêmia 
Mauá - SP - 09370-570  
(11) 4512-6100 - facmaua@uol.
com.br - www.facmaua.ude.br 

FAMOSP - Faculdade Mozar-
teum de São Paulo 
R. Nova dos Portugueses, 365 
- Santa Terezinha - São Paulo - 
02462-080 - (11) 6236-0788
www.mozarteum.br 

FEFISA - Faculdades Integra-
das de Santo André 
Rua Clelia. 161 - Vila Pires 
Santo André - SP - 09130-010  
(11) 4451-0700 - www.fefisa.com.
br 

FESPSP - Fundação Escola de 
Sociologia e Política de São Paulo 
R. Dr.Cesário Mota Jr, 266 - vl 
Buarque 
São Paulo - 01221-020  
(11) 3123-7800/08007777800 - 
atendimento@fespsp.org.br 

FESPSP - Fundação Escola de 
Sociologia e Política de São Paulo 
R. General Jardim, 522 - Vila
Buarque - São Paulo - 01223-010 - 
(11) 3123-7800/ 3255-2001 
www.fespsp.org.br 

FIA - Faculdade Interação Ame-
ricana 
R. Odeon, 150 - Vila Alcântara 
São Bernardo do Campo - SP - 

09720-290  
(11) 4335-5070 
 
Instituto Educacional 
R. Delfim Moreira, 40 - Centro 
Santo André - SP - 09015-070  
(11) 4438-9277 

Instituto Octógno de Ensino 
Superior 
R. Cel. Fernandes Prestes,
326 - Centro 
Santo André - SP - 09020-111  
4437--5577 
www.colegiopentagono.com.br 

Radial - Faculdades e Centro de 
Educação Tecnológica 
Av. Jabaquara, 1870 - Saúde 
São Paulo - 04046-300  
(11) 5541-5558 
fale@radial.br 
www.radial.br 

Radial - Faculdades e Centro de 
Educação Tecnológica 
R. Dr. Antonio Bento, 509
Santo Amaro 
São Paulo - 04750-001  
(11) 5541-5558 
fale@radial.br 
www.radial.br 

Radial - Faculdades e Centro de 
Educação Tecnológica 
R. Promotor Gabriel Netuzzi
Perez, 108 - Santo Amaro 
São Paulo - 04743-020  
(11) 5541-5558 
fale@radial.br 
www.radial.br 

Radial - Faculdades e Centro de 
Educação Tecnológica 
Av. Padre Anchieta, 466 - Jardim 
Santo André - SP - 09090-710  
(11) 5541-5558 4979-4477 

UniABC - Universidade do 
Grande ABC 

Av Industrial, 3330 - Campestre 
Santo André - SP - 09080-501  
(11) 4991-9868/ 4991-9869 
www.uniabc.br 

Uniban - Universidade Bandei-
rante de São Paulo 
Av Rudge Ramos, 1501
Rudge Ramos 
São Bernardo do Campo - SP - 
09636-000  
(11) 4362-9000 
www.uniban.br 

UNICAPITAL - Instituição Luso 
Brasileira de Educação e Cultura 
Rua Ibipetuba, 130 - Moóca 
São Paulo - 03127-180  
(11) 6165-1000 
www.unicapital.edu.br 

UNIP - Universidade Paulista  
Unidades Alphaville - Anchieta  
Araçatuba -  Araraquara - Assis 
Bacelar - Brasília - Goiânia 
Marginal Pinheiros -  Marquês 
Paulista - Paz - Pinheiros 
Ribeirão Preto - Tatuapé - Ver-
gueiro 
www.unip.br 

Universidade Ibirapuera - UNIb 
Av. Iraí, 297 - Moema 
São Paulo - 04089-013  
(11)5091-1155 
convenios@ibirapuera.br 
www.ibirapuera.br 

Universidade Santa Cecília - 
UNISANTA 
R. Oswaldo Cruz, 266 - Boqueirão 
Santos - SP - 11045-907  
(13) 3202-7100 
www.unisanta.br 

Universidade São Marcos 
Av. Nazaré, 900 - Ipiranga 
São Paulo - 04262-100  
(11) 0800111170 
ifo@smarcos.br
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dos Metalúrgicos do ABC 

notas e recados

saiba mais
A Educação na sociedade

Departamento de Formação

PLR na Delga aprovado por 
dois anos. Acordo na Heraeus

Sindicato tem reunião com empresas

Vote com consciência!

Campanha salarial G. 10

CIPA na Caldex

Trabalhadores na Heraeus aprovam a PLR negociada pelo SIndicato

Não e não!
Pesquisa do jornal 
Estadão mostra que 62% 
dos eleitores são contra a 
privatização dos
serviços públicos.

Piorou e aumentou
A alegação é que a 
privatização piorou a 
prestação de serviços 
e promoveu aumento 
exagerado das tarifas 
telefônicas, de energia 
elétrica, estradas
e água e esgoto. 

Olho vivo
A Vigilância Sanitária 
proibiu a venda do 
anticoncepcional 
Contracep injetável por 
ele apresentar baixa 
dosagem de
hormônios.

É meu!
Na capital, o PT entrou 
na Justiça para
reaver a vaga da 
vereadora Soninha,
que foi para o PPS e
quer disputar a 
Prefeitura.

É muito
Em 2005, o mercado 
informal movimentou R$ 
180 bilhões, 8,4% do PIB.

Golpe!
O INSS acredita que 
existam 21 mil pessoas 
que se aposentaram por 
invalidez e continuam 
trabalhando em outras 
empresas. 

Aumentou
A cada dia acontecem 
2,5 acidentes de moto 
nas cidades da região.

Boa notícia
A Petrobras vai abrir 15 
mil vagas nos próximos 
anos para trabalhar 
na construção das 
plataformas e estrutura 
de exploração do campo 
de petróleo descoberto 
em Santos.

Rapidez
No portal da 
Previdência já é possível 
calcular o tempo de 
aposentadoria e o valor 
a ser recebido.

A educação é hoje um 
dos principais instrumen-
tos de construção da so-
ciedade, seja na inclusão 
pelo ensino como pela for-
mação pedagógica do nos-
so povo.    

Desde o ensino médio, 
com implantação de esco-
las técnicas, aos investi-
mentos em ensino superior, 
com a criação de 10 novas 
universidades federais e 
40 extensões universitá-
rias espalhadas pelo Bra-
sil, a educação ganhou a 
prioridade que tem como 
política pública no Brasil. 
A Universidade Federal 
do ABC, por exemplo, já 
se faz presente na inclusão 
de jovens e adultos.

Já com o ProUni são 
abertas milhares de va-
gas em dezenas de univer-
sidades privadas, benefi-
ciando muitos jovens com 
as bolsas universitárias. 
Quem não conhece alguém 
que tenha sido privilegia-
do com o ProUni?

Vizinhos, amigos e pa-
rentes, com certeza, ca-

da um de nós conhece al-
guém que está estudando 
em alguma universida-
de, seja pelo ProNni ou 
na Federal do ABC. Sem 
dúvida nenhuma, esses 
jovens carregam consi-
go a felicidade e a reali-
zação por fazer um curso 
superior.

Como sempre diz o 
presidente Lula, “a trans-
formação da sociedade co-
meça pela educação”. De 
fato, em seu governo, esta 
missão vem sendo desen-
volvida com muito cari-
nho, respeito e dignidade.

O Prouni, a constru-
ção de diversas univer-
sidades públicas, o Pro-
Jovem e tantos outros 
projetos de inclusão so-
cial tornam-se presentes 
nas vidas dos brasilei-
ros. É o Estado promo-
vendo o desenvolvimento 
social, em todos os aspec-
tos, em particular na área 
da educação, mais do que 
nunca visível em nossos 
olhares.

Os 720 companheiros 
na Delga, de Diadema, já ga-
rantiram a PLR de 2008 com 
correção de 25% em relação 
ao pagamento deste ano. O 
acordo foi aprovado na última 
sexta-feira e traz outras duas 
importantes conquistas.

Segundo Benigno José 
Domingues, o Maluf, do Co-
mitê Sindical, os companhei-
ros terão também a redução 
no preço das refeições, que 
cairá da média de R$ 700,00 
anuais para R$ 230,00. Con-
siderando a média salarial dos 
trabalhadores, a economia 
que eles terão com redução 
na refeição representará um 
aumento real de 3% nos sa-
lários. Outra conquista é a 

substituição da cesta básica 
por um vale compra. 

Acordo
Os companheiros na 

Heraeus, também aprova-

ram na sexta-feira proposta 
de PLR negociada com o 
Sindicato. A equipe de sin-
dicalização estará hoje na 
fábrica, a partir das 11h, as-
sociando os trabalhadores. 

O Sindicato convocou 
um grupo de fábricas da ba-
se pertencentes ao Grupo 10 
para tentar destravar a cam-
panha salarial. A intenção 
é fazer com que os repre-
sentantes dessas empresas 
pressionem seus sindicatos 
patronais a firmarem um 
acordo com toda a catego-
ria. A reunião será realizada 
amanhã, às 9h30, na Sede de 
nosso Sindicato.

O grupo 10 chegou a 
uma proposta de acordo 
próxima ao que foi fechado 
com os demais grupos. No 
entanto, insiste em manter 
a data-base em novembro, 
quando a da categoria é se-
tembro, e em não incluir a 
cláusula de garantia de em-
prego ao trabalhador porta-

dor de doença profissional 
ou sequela de acidente. “São 
duas reivindicações da quais 
não abrimos mão”, frisou 
José Paulo Nogueira, diretor 
do Sindicato.

Segundo ele, é hora de 
criar um clima de mobiliza-
ção nestas fábricas já que, se 
não sair o acordo para todo 
setor, uma alternativa será 
acordos por fábrica.

Fábricas convocadas
São Bernardo
Argus – Backer – Coating - Fuji Car – JW- Injector 
Jordanfer – Takaoka – Kroman Sakaguchi – Mult 
Mart Pacific – Servesp – Termotron – Trateme 
Tubandt – Usimatic – GKC.

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
Aerocar – Astan – Blanches – Marro – Mescla.

Diadema
Cometa – E.B.V – Eletrocoating – Galmetal
 Anchieta – GRN – Ifer – Impol – Irene – Infape 
Intelligence – Inter Revest - J & F – Lumegal – Infape 
Mega Ligth – Andromeda – Atica – De Matteo 
Nematec – Metokote – Plascoating – Qualibril 
Quimis – RVZ – Uni Hidraulica – Welcon - Martins.

Nas eleições para a CIPA na Cal-
dex que acontecem hoje, o Sindicato está 
apoiando o companheiro Reinaldo Noveli 
de Paula, o Reinaldo da Empilhadeira, por sua 
luta por mais segurança e melhores condi-

ções de trabalho. 
Ele já foi cipeiro e mostrou sua capa-

cidade de levar adiante as reivindicações 
dos trabalhadores à direção da empresa e 
depois negociá-las.

Eleita nova
Comissão de

Fábrica

Volks
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Makita

Mobilização garante permanência da fábrica

Cláudio Miranda, do SUR, anuncia aos companheiros a decisão da Makita

CUT-SP lança Agenda dos Trabalhadores

Acordo prevê pagamento de 1,82% de aumento real

Dia de Luta

Químicos
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A Makita garantiu à 
direção do Sindicato que 
mantém a fábrica de ferra-
mentas elétricas em São Ber-
nardo, independentemente 
da unidade que constrói na 
cidade de Ponta Grossa, no 
Paraná. 

A notícia, levada ontem 
em assembléia, trouxe certo 
alívio ao chão de fábrica. 
Desde o início do ano os tra-
balhadores se mobilizavam 
para saber quais eram os 
planos da empresa e sobre o 
futuro do emprego aqui. 

“A Makita assumiu o 
compromisso de produzir 
em São Bernardo por tempo 
indeterminado”, disse Paulo 
Dias, diretor do Sindicato e 
trabalhador na fábrica, após 
uma reunião com represen-
tantes da empresa. O teor 
da reunião está registrado 
em ata.

Mesmo assim, afirmou 
Paulo Dias, os trabalhado-
res querem fazer valer esse 
compromisso.

O Sindicato e o Siste-
ma Único de Representação 
vão cobrar investimentos 
em novos produtos e na 
nacionalização de peças, 
além da formalização do 
contrato de trabalho de 71 

companheiros e companhei-
ras contratados por tempo 
determinado, estagiários ou 
terceiros. 

Intranquilidade
No início do ano surgiu 

a notícia da nova fábrica, 
porém a multinacional não 
dava informações detalha-
das sobre ela. Essa situação 

contribuiu para a piora no 
ambiente de trabalho, já que 
a apreensão era grande. Os 
trabalhadores se mobilizaram 
e fizeram atos de protesto à 
espera de uma resposta.

“O posicionamento da 
empresa é resultado da nos-
sa pressão e da mobilização 
da sociedade, que começava 
a se mexer pela manutenção 
da planta aqui em São Ber-
nardo”, avaliou Paulo Dias.

Segundo ele, a saída da 
fábrica da cidade não traria 
prejuízos só aos trabalhado-
res, mas a toda região, consi-
derando empregos diretos e 
indiretos e impostos recolhi-
dos em toda a cadeia.

A empresa revelou ao 
Sindicato que irá produzir 
no Paraná uma nova linha 
de produtos e que a decisão 
decorre do aumento na ven-
da de ferramentas.

Às 9h de hoje, uma car-
reata partirá da sede da CUT 
São Paulo, no Brás, com 
destino a Assembléia Legis-
lativa de São Paulo, no Ibira-
puera, para lançar a Agenda 
dos Trabalhadores paulistas. 
Sindicalistas das 17 subsedes 
da CUT no Esta-
do participarão da 
manifestação.

“O Dia de Lu-
ta da CUT-SP fica-
rá marcado como a 
primeira iniciativa 
do movimento sin-
dical em apresentar 
uma agenda regional”, diz o 
presidente da CUT-SP, Edíl-
son de Paula (foto). 

“Queremos discutir 
com o governo e com os 
parlamentares questões co-

mo a participação do Estado 
na economia nacional, os 
gargalos do crescimento, a 
educação, a saúde e a segu-
rança pública, entre outros 
temas”, prossegue o diri-
gente.

Às 12h30, os sindica-
listas entregam ao 
secretário do Tra-
balho, Guilherme 
Afif Domingos, 
a Agenda dos Tra-
balhadores pelo De-
senvolvimento com 
Distribuição de Ren-
da. Antes, eles se 

reúnem com o presidente 
da Assembléia, deputado 
Vaz de Lima (PSDB), para 
apresentar o documento ao 
Poder Legislativo. 

A organização do even-

to prepara atividades irre-
verentes para despertar a 
atenção da opinião pública 
às reivindicações dos traba-
lhadores.

Entre elas, cabines de 
pedágios serão instaladas nas 
principais vias da capital pa-
ra denunciar as altas tarifas 
cobradas pelas concessioná-
rias das rodovias paulistas. 

A Agenda dos Trabalha-
dores do Estado de São Paulo 
pelo Desenvolvimento com Dis-
tribuição de Renda divide-se 
em quatro eixos temáticos: 
desigualdade e concentra-
ção de renda, desemprego e 
mercado de trabalho, capa-
cidade do Estado em pro-
mover o desenvolvimento 
e democracia e participação 
popular.

FIQUE
SÓCIO DO
SINDICATO

Os trabalhadores quí-
micos do Estado aprovaram 
acordo com os sindicatos 
patronais garantindo reajus-
te de 6,7%, além de avanços 
nas cláusulas sociais. 

O percentual de reajuste 

conquistado repõe a inflação 
e garante 1,82% de aumento 
real. O piso salarial foi para 
R$ 685,00 e o valor da PLR 
subiu para R$ 500,00.

O acordo também ga-
rante o auxílio creche nos 

casos de afastamento do tra-
balhador, uma luta de mais 
de cinco anos. 

Representantes dos quí-
micos e dos patrões forma-
ram um grupo para discutir 
a redução da jornada de 

trabalho e o fim das tercei-
rizações. 

Para Geraldo Melhori-
ni, da Federação dos Quími-
cos da CUT, esse foi mais 
um ganho da campanha 
salarial.

Mais de 6 mil tra-
balhadores foram às 
urnas na quinta e sexta- 
feira da semana passa-
da para escolher os 28 
membros da nova Co-
missão de Fábrica. 

Das oito áreas elei-
torais, a Chapa 1 ven-
ceu em seis, com 70% 
do total de votos, en-
quanto a Chapa 2 ven-
ceu em duas áreas.

“Foi uma vitória 
da democracia, com 
uma grande participa-
ção dos trabalhadores”, 
comemorou o atual co-
ordenador da CF, Val-
dir Freire, o Chalita. 

Novos processos
Ele disse que um 

dos desafios para o 
próximo mandato da 
Comissão é a discussão 
e negociação dos novos 
processos de produção, 
que acompanham os 
novos produtos.

“Para a fábrica, 
novos processos sig-
nificam maior produ-
tividade. Por isso, os 
trabalhadores devem 
ficar atentos para a ma-
nutenção dos postos de 
trabalho e a garantia de 
um trabalho decente”, 
comentou ele.

Chalita afirmou 
que o nível de empre-
go não pode depender 
da competitividade do 
mercado.

“Nessa lógica, o 
trabalhador sai sem-
pre perdendo e não 
podemos aceitar isso”, 
concluiu.


