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Setembro registrou o menor número de pessoas desempregadas no ABC 
desde que o Dieese e a Fundação Seade começaram a fazer este tipo de 
levantamento na região. A taxa de desemprego caiu de 13,4% em agosto 
para 12,9% no mês retrasado. Em setembro de 2006, era de 14,9%. Página 3

Trabalhadores começam 
movimento em defesa de seus 

postos de trabalho

Desenvolvimento 
da região é tema da 

Jornada ABCD Maior 

Dia da Consciência Negra

Desemprego no abc
é o menor Da história
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Hoje pela manhã, vereadores de São Bernardo recebem abaixo-assinado reivindicando feriado no
dia 20 de novembro. Confira parte da programação cultural em comemoração à data na página 4.

Garanta seu lugar no maior evento social do ABC

Consórcio da juventude faz encontro
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Juiz acata ação do PT e proíbe contratos
O PT conseguiu impe-

dir na Justiça que o governo 
do Estado contrate uma em-
presa para avaliar e propor 
um modelo de privatização 
para as 18 empresas estatais 
paulistas que ainda restam.  
A liminar proíbe a assinatura 
de qualquer contrato até o 
julgamento da ação.

O governo paulista de-
ve recorrer da decisão, mes-
mo porque pretende iniciar a 
venda das estatais a partir de 
janeiro do próximo ano. 

Entre as empresas estão 
a Cesp, o Metrô, a Compa-
nhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos, o Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas, a 
Dersa e a Cetesb.

Somente a Cesp tem 
um valor de mercado de R$ 
11 bilhões, sendo que a parte 
do governo paulista está ava-
liada em R$ 5 bilhões. 

Durante os governos 
Covas e Alckmin foram 

Semana que vem, o ABC 
estará unido para discutir seu 
desenvolvimento social e eco-
nômico. É a Jornada ABCD 
Maior de Ações Sociais que, entre 
15 e 17 de novembro, realiza-
rá 83 atividades e reunirá 300 
debatedores e palestrantes, 
além de cinco grupos culturais 
na abertura do evento. 

Estão previstos deba-
tes e oficinas sobre cultura, 
educação, economia, polí-
ticas afirmativas, qualidade 
de vida, segurança alimentar 
e saúde. 

A Jornada contará ain-
da com dois grandes se-
minários, um sobre como 
melhorar a região e outro 
sobre economia solidária. 
Eles terão a presença dos 
ministros Patrus Ananias, 
do Desenvolvimento Social, 
e Luiz Marinho, da Previ-
dência. Todas as atividades 
serão realizadas no Clube da 
Ford, no Alvarenga, em São 
Bernardo, que permanecerá 
aberto a toda comunidade. 

As inscrições às ativida-
des da Jornada continuam 
abertas. Elas podem ser 
feitas por meio do caderno 

Privatização tucana

Jornada ABCD

vendidas as distribuidoras de 
energia Eletropaulo, CPFL, 
Bandeirantes e Elektro, que 
passaram para o controle 
privado. Depois foram ven-
didas as geradoras de ener-
gia Paranapanema, Tietê e 
Cteep.

O governo paulista ale-

ga que não existe necessida-
de de o Estado ter empresas 
de geração de energia, trans-
porte ou saneamento básico, 
e que o dinheiro das vendas 
serve para diminuir a dívida 
pública.

A bancada petista de-
nuncia que não existe trans-

parência sobre o destino 
dos recursos com as priva-
tizações.

Além disso, toda a po-
pulação sai perdendo, já 
que depois das vendas das 
estatais, seja de energia ou 
de pedágio, as tarifas sofrem 
aumentos extorsivos.

Rumo aos 70 anos.  
Até sexta-feira você 
poderá visitar a 
exposição de fotos Rumo 
aos 70 anos, sobre a 
história do Sindicato dos 
Químicos do ABC que 
completa 70 anos em 
2008. São 80 imagens do 
período que podem ser 
vistas no primeiro andar 
da Sede do Sindicato, 
em São Bernardo.

programa que está com as 
representações nos locais de 
trabalho ou pela internete, 
na página do jornal ABCD 
Maior (www.abcdmaior.
com.br).

Voluntários
Além de acompanhar 

os debates e oficinas, a jor-
nada está com inscrições 
abertas para parceiros que 
queiram oferecer serviços 
voluntários de apoio, mão-
de-obra para cadastamento e 
outras atividades, já que são 
esperadas ao menos 20 mil 
participantes nos três dias.

 Emprego para jovens 
e juventude como fator de 
desenvolvimento social e 
econômico são dois debates 
temáticos que o Conselho 
Nacional da Juventude irá 
realizar durante a Jornada 
ABCD Maior de Ações So-

ciais.
A primeira mesa vai 

ocorrer na sexta-feira, dia 
16, e a segunda no sábado, 
dia 17, às 16h. As inscrições 
podem ser feitas da mesma 
forma que para as demais 
atividades.

As cidades do ABC 
estão com programação 
especial neste novem-
bro, Mês da Consciência 
Negra.

Em Santo André, 
o ponto alto será no dia 
20, no Parque Central, 
que terá atrações a partir 
do meio dia, no palco e 
na tenda. 

Dança
Os destaques ficam 

por conta do Ballet Afro 
Koteban, dos grupos 
Candeeiro e Uafro e do 
povo do hip hop, como 
o Grupo Vira Lata, DJ 
Bola 8, Enézimo, Arnal-
do Tifú e Thaíde.

O anfiteatro Heleni 
Guariba, no Teatro Mu-
nicipal, exibe durante 
este mês filmes reali-
zados na África do Sul, 
Burkina Faso, Angola e 
Brasil. 

Kizomba
Em Diadema, nes-

te sábado acontece a 
abertura da Kizomba – 
Festa da Raça, no Cen-
tro Cultural Diadema, a 
partir das 13h.

No domingo, no 
mesmo local, acontece 
o encontro das rodas 
de samba, seguido do 
espetáculo Sambeaba, 
do grupo Mulheres do 
ABC.

São Bernardo tem 
programação até o fi-
nal do mês nos teatros 
Cacilda Becker e Abí-
lio Pereira de Almeida, 
com destaque para o 
pioneiro do hip hop 
King Zulu Nino Brow 
(dia 14) e o cineasta Jé-
ferson De (dia 17), que 
dirigiu o filme Bróder, 
com Zezé Motta.

Em Mauá, os des-
taques ficam para os 
shows com Mestre Xan-
gô, da Mangueira, e a 
cantora carioca Tânia 
Malheiros, nesta sexta-
feira, no anfiteatro Vi-
nicius de Moraes.

Extensa
programação

na região

Consciência Negra



FIQUE
SÓCIO DO
SINDICATO

Makita
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Publicação diária do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC 

notas e recados

confira seus direitos

O direito adquirido

Departamento Jurídico

Resistência e luta pelo emprego

Trabalhadores elegem
Comissão de Fábrica

Volks agenda

Radicalismo
O governo propôs ontem 
a isenção de CPMF para 
salários até R$ 4.340,00. 
O PSDB não concordou.

Decadência?
Segundo o Ibope, dos 30 
minutos que enfrentou 
Faustão no domingo, 
Tom Cavalcante ficou na 
frente por 20 minutos.

Hic, Hic
O Palmeiras negou que 
algum jogador estivesse 
embriagado em Recife, 
como acusou a Mancha. 
Os torcedores estão 
revoltados com a derrota 
para o Sport.

E aqui?
Agência Nacional de 
Energia Elétrica aprovou 
corte nas tarifas de 
energia para 3,8 milhões 
de consumidores no Rio.

Triste
Pesquisa mostra que 
só 21% dos professores 
brasileiros que
trabalham em escolas 
públicas
estão totalmente 
satisfeitos
com a profissão.

Reaproximação
O presidente Lula vai 
se encontrar com o 
presidente Evo Morales 
em dezembro para 
discutir o aumento do 
fornecimento de gás 
boliviano ao Brasil.

Fim da picada
O feriado de Finados 
registrou 104 mortes
nas rodovias brasileiras, 
a maioria por imperícia 
dos motoristas.

Dá cassação
Serra passou os últimos 
oito dias em Zurique, na 
Suiça, sem tirar licença 
do cargo. E não quer 
informar o que fez. 

Muito bom
Alegando ameaça 
ao meio ambiente, 
o Superior Tribunal 
Federal proibiu a 
importação de pneus 
usados. 

Lucros
Levantamento mostra 
que as empresas 
brasileiras tiveram 
no primeiro semestre 
deste ano a melhor 
rentabilidade da década.

A falta de informação 
por parte da direção da 
Makita sobre a nova fábrica 
que está sendo construída 
em Ponta Grossa, no Para-
ná, levou os trabalhadores 
da unidade de São  Bernardo 
a iniciarem movimento co-
brando a manutenção dos 
postos de trabalho.

O serviço de terraple-
nagem do terreno da nova 
fábrica já começou, mas os 
diretores da Makita afirmam 
que não têm nada a dizer 
sobre a obra e nem sobre 
o futuro da planta de São 
Bernardo.

Em assembléia reali-
zada na tarde de segunda-
feira reunindo os turnos, os 
companheiros se disseram 
inseguros, pois temem pe-
lo fechamento da fábrica 
daqui.

Há cerca de duas sema-
nas, os jornais paranaenses 
noticiaram que a Makita vai 
investir R$ 160 milhões na 
unidade em Ponta Grossa.

“A direção diz que o 
novo prédio pode abrigar 
apenas o setor de logística. 
Mas, é esquisito um investi-
mento tão grande para dei-
xar a produção num Estado 
e a logística em outro”, disse 
Cláudio Miranda, do Comitê 

Sindical.
Ele comentou que a 

assembléia decidiu pela rea-
lização de ações de protesto, 
que vão começar na próxima 
semana.

Na segunda feira, dia 
12, um ato pela manuten-
ção dos empregos na cidade 
será realizado pela manhã 
reunindo os trabalhadores, 
dirigentes sindicais e políti-
cos da região.

Paulo Dias, diretor do Sindicato, durante assembléia na Makita

Os mais de 10 mil tra-
balhadores na Volks vão às 
urnas amanhã e depois para 
escolher a nova Comissão 
de Fábrica.

O pessoal vai eleger 28 
representantes, que estão 
divididos nas oito áreas.

As urnas serão instala-

das nos locais de costume e 
todos os companheiros de-
vem participar do processo 
eleitoral. 

Vote consciente, nos 
candidatos que estão real-
mente comprometidos com 
os interesses dos trabalha-
dores.

CIPA na Windmoeller
Nas eleições para a 
CIPA na Windmoeller 
que acontecem hoje, os 
trabalhadores devem 
votar no companheiro 
Sérgio Cardoso, o Serjão, 
que tem o apoio do 
Sindicato por sua luta por 
melhores condições de 
trabalho. 

Doadores de sangue
Cândida Joana da Silva 
precisa de doadores 
de sangue. Ela está 
internada no Hospital 
Mário Covas, rua 
Henrique Calderazo, 
321, paralela ao início da 
Av. Pereira Barreto. O 
banco de sangue atende 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h, e
no sábado das 8h ao
meio dia.

Direito adquirido é 
aquele que, ao ser con-
quistado, se incorpora ao 
patrimônio de alguém e 
permanece, pouco ou na-
da, dependendo de mu-
danças futuras.

Não é o caso, por 
exemplo, do adicional 
de insalubridade e peri-
culosidade.

Não há direito adqui-
rido nestes casos. O adi-
cional é devido apenas 
enquanto o trabalhador 
estiver exposto aos agen-
tes causadores da insa-
lubridade ou periculosi-
dade.

Cláusulas pétreas
Já as cláusulas pé-

treas não podem ser alte-
radas sequer por emenda 
constitucional. Tornam-
se direitos consagrados 
dos trabalhadores e só 
podem ser suprimidas via 

uma nova nova Consti-
tuição.

Os direitos dos traba-
lhadores consagrados na 
Constituição como o 13º 
salário, férias anuais, se-
guro desemprego, licen-
ça gestante e outros são 
considerados cláusulas 
pétreas e não podem ser 
mudados.

Portanto, por mais 
que desejem alguns de-
putados e senadores li-
gados à bancada do ca-
pital, tais direitos não 
serão suprimidos dos 
trabalhadores.

É preciso, porém, que 
os companheiros estejam 
sempre atentos, fortalecen-
do a atuação sindical pa-
ra impedir propostas que 
parecem oferecer vanta-
gens mas, na verdade, vi-
sam retirar direitos.

Divulgação

FIQUE SÓCIO DO SINDICATO

Pagamento
chegará a R$ 64 

bilhões

13º salário
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Conjuntura

Marcha da Classe Trabalhadora

Desemprego no ABC é o menor em 5 anos

Artur chama lideranças para lançamento

Salário e emprego crescem na Grande SP

Crescimento da economia e melhores salários proporcionaram o aumento do emprego na região

Artur Henrique, presidente nacional da CUT, defende a unidade das centrais

O ABC registrou em 
setembro o menor nível de 
desemprego desde que a 
pesquisa sobre o mercado de 
trabalho começou a ser feita 
pelo Dieese e a Fundação 
Seade na região, em 2002. 
O levantamento é baseado 
na PEA (população econo-
micamente ativa), que são 
as pessoas trabalhando ou a 
procura de emprego. 

No mês retrasado, a 
taxa de desemprego atingiu 
12,9% da PEA do ABC, o 
nível mais baixo dos últimos 
cinco anos. Isto é, o desem-
prego diminuiu 2,5% na re-
gião, se comparado a taxa de 
13,4% de  agosto deste ano. 
Em outras palavras, entra-
ram no mercado de trabalho 
nove mil pessoas. 

Os dados ficam ainda 
mais significativos se os 
12,9% de setembro últi-
mo forem comparados aos 
14,9% de pessoas sem ocu-
pação em setembro de 2006. 
A comparação mostra que a 
taxa de desemprego caiu cer-
ca de 10% no último ano. A 
PEA total da região é de 1,3 
milhão de trabalhadores.

Com a redução da taxa, 
o número de desemprega-
dos na região diminuiu de 

O presidente nacional 
da CUT, Artur Henrique, 
reúne hoje as lideranças da 
Central para anunciar o lan-
çamento da IV Marcha Na-
cional da Classe Trabalhado-
ra, às 10 horas, no auditório 
Petrônio Portela do Senado 
Federal, em Brasília.

Centenas de trabalha-
dores de todo o País parti-
ciparão da manifestação de 
5 de dezembro, organizada 
também  por outras centrais. 
“A mobilização unitária para 
pressionar pelo fortaleci-
mento de políticas públicas 
e ações governamentais 
que priorizem a geração de 
emprego e a distribuição de 

181 mil para 172 mil, segun-
do a pesquisa. Ela apontou 
também que atualmente há 
67 mil vagas a mais no ABC 
que no ano passado. 

Alexandre Loloian, eco-
nomista do Seade, afirma 
que o crescimento do em-
prego ocorreu porque 14 mil 

pessoas deixaram de procu-
rar serviço.

Mas, ao contrário de 
outras vezes, isso não acon-
teceu porque os trabalhado-
res desistiram de procurar 
emprego por falta de opor-
tunidades.

“Com as vagas aumen-

tando, a economia crescendo 
e os salários melhores, os ren-
dimentos familiares subiram 
e os filhos em idade escolar 
deixaram de ir atrás de colo-
cação no mercado porque seu 
salário não é mais necessário 
para garantir o sustento da 
família”, explica Loloian.

A indústria na Grande 
São Paulo também contra-
tou mais que demitiu em 
setembro último.

Foram abertas cerca 
de seis mil vagas, princi-
palmente em empresas 

com forte presença no ABC, 
como as indústrias metal-
mecânica (alta de 0,9%), 
química e de borracha (cres-
cimento de 1,5%).

Outro destaque positi-
vo foi a melhora nos rendi-

mentos médios reais, que 
cresceram 0,9% em agosto 
na relação com julho.

O valor médio rece-
bido pelas pessoas em-
pregadas passou para R$ 
1.106,00.

renda é fundamental”, afir-
ma Artur. 

O dirigente lembra que 

entre os principais temas da 
Marcha estão a redução da 
jornada sem redução de salá-

rio e a geração de empregos 
de qualidade.

E alerta que uma sé-
rie de projetos neste sen-
tido estão engavetados no 
Congresso, quando podiam 
ser transformados em uma 
agenda positiva de emprego 
formal e decente. 

“Quando ocuparmos 
pacificamente o Congresso 
nesta quarta-feira, estare-
mos chamando a atenção 
da sociedade para que todos 
percebam a importância de 
lutar pela ampliação dos di-
reitos, por mais empregos e 
por mais investimentos em 
políticas públicas”, conclui 
Artur.

O pagamento do 13º 
salário vai injetar R$ 64 
bilhões na economia bra-
sileira, segundo estimativas 
do Dieese divulgadas on-
tem. A quantia representa 
em torno de 2,5% do PIB 
(Produto Interno Bruto) 
brasileiro, que é a soma de 
todas as riquezas produzi-
das pelo País em um ano.

O Dieese calcula que 
63,8 milhões de brasilei-
ros serão beneficiados, 
inclusive aposentados e 
pensionistas do INSS. Do 
total de quem receberá 
o pagamento, aproxima-
damente 36 milhões são 
trabalhadores formais e 25 
milhões são beneficiários 
da Previdência. 

Carteira assinada
Empregados domés-

ticos com carteira assinada 
totalizam quase 2 milhões e 
pouco mais de um milhão 
de pessoas são aposenta-
dos de instituições de pen-
são da União, que possuem 
regime próprio.

O Dieese prevê que  
aproximadamente R$ 44 
bilhões irão para trabalha-
dores com carteira assina-
da, quantia que representa 
68% dos R$ 64 bilhões. 

Outros R$ 14 bilhões 
serão pagos a beneficiários 
do INSS. 

Finalmente, empre-
gados domésticos e pen-
sionistas da União ficarão 
com cerca de um bilhão de 
reais, o que representa 2% 
do total.


