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ACREDITE!

fElIz 2008!

A campanha salarial deste ano mostrou 
que a categoria pode avançar muito 
mais em seus direitos. Depois de 

mais de 10 anos sem passar por alterações, 
as cláusulas sociais foram ampliadas em todas 
as convenções coletivas.

São direitos novos para as trabalhadoras e 
os jovens metalúrgicos; enquanto que pessoas 
com deficiência e afro-descendentes passaram 
a ser percebidos como detentores de direitos. 

Melhorar o padrão salarial é muito im-
portante, como ocorreu com mais um au-
mento real e ampliação dos acordos de PLR.  
Mas, falta ainda o reconhecimento pleno da 
cidadania ao conjunto dos trabalhadores.

2008 será o ano da busca da inclusão 
social e da cidadania para todos. Estão na 

mira dos nossos propósitos mais direitos 
sociais, laços mais estreitos de solidariedade 
aos setores mais frágeis da classe trabalhado-
ra, valorização da participação democrática, 
articulação e apoio às lutas sociais. 

Muita coisa já foi feita neste ano em tor-
no destas idéias. A campanha Marmita Zero 
mudou o padrão de alimentação de muitos 
companheiros e companheiras. Já a ação co-
tidiana dos nossos representantes em cada 
fábrica por melhores condições de trabalho, a 
mobilização contra a emenda 3 e a vigilância 
contra a precarização das relações de trabalho 
e toda a mobilização da Marcha a Brasília, pela 
redução da jornada de trabalho e emprego com 
qualidade, são algumas das atividades que dão 
a dimensão da luta por cidadania plena.

2007 foi também marcado por uma 
melhora considerável na vida do brasileiro. 
Todos os indicadores sociais são positivos. 
Mais e mais pessoas estão saindo da linha da 
pobreza para uma condição melhor de vida, 
resultado dos diversos programas sociais. 
Estes, em combinação com o crescimento 
econômico, provocam melhor distribuição 
da renda. Para fechar o ano, nada melhor que 
o crescimento de 5,3% do PIB até setembro, 
anunciado ontem.. 

Esta edição retrospectiva 2007 relembra 
um pouco de tudo isto.

São nestas bases que vamos continuar no 
ano que vem, tempo de esperanças renovadas 
para que nossa condição de vida continue 
melhorando. Acredite!
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As Sedes Regionais 
Diadema e Ribeirão Pi-
res estarão fechadas entre 
21 de dezembro, a partir do 
meio dia, e 15 de janeiro. 

A Sede do Sindicato, 
em São Bernardo, estará 
fechada entre 21 de dezem-
bro, a partir do meio dia, e 
2 de janeiro. 

De 3 a 15 de janeiro 
haverá plantão na Sede. 

As atividades normais 
em todo Sindicato serão 
retomadas dia 16.

A Cooperativa de 
Crédito dos Metalúrgi-
cos atenderá até dia 21, às 
12h, e retornará dia 2 de 
janeiro.

O Clube de Campo 
dos Metalúrgicos, em 
Riacho Grande, funcionará 
normalmente nos finais de 
semana deste período.  Não 
abrirá dias 24 e 25 de dezem-
bro e dias 31 de dezembro e 
1º de janeiro. O Bar e Res-
taurante da Tia, que atende 
no clube, também funciona-
rá com todos seus serviços e 
servindo refeições. 

Para os dependen-
tes que não têm carteira 
do clube, é preciso levar 
documento comprovan-
do relação de parentesco 
(certidão de nascimento, 
RG Escolar) e pagar R$ 
2,00 de taxa do cadastro e 
carteirinha.

Para os convidados 
entrarem na piscina é pre-
ciso apresentar atestado 
médico e pagar R$ 10,00 
de taxa diária.

A Tribuna Metalúr-
gica deixa de circular na 
próxima quarta-feira.

Matemática básica, tri-
gonometria, desenho me-
cânico, controle de medi-
das, eletricista instalador e 
comandos elétricos são os 
cursos que o convênio entre 
o Sindicato e o Senai ofere-
cem na Regional Diadema.

As inscrições vão de 16 
a 18 de janeiro, das 10h às 
13h e das 14h30 às 18h.

Expediente
no Sindicato

Inscrições a 
cursos em janeiro

Aumenta avaliação positiva do governo Lula

Convênio Senai

Pesquisa Ibope

Impasse continua e acordo 
não será assinado hoje

PIB cresce 5,3% de janeiro a setembro 

Campanha salarial G 10

Conjuntura

A Federação Estadual 
dos Metalúrgicos da CUT 
(FEM-CUT) adiou a assina-
tura da convenção coletiva 
com o grupo 10.

O principal motivo é 
o impasse provocado pelos 
patrões em torno da cláusula 
de estabilidade ao metalúrgi-
co portador de doença pro-
fissional ou de sequela por 

acidente no trabalho. 
Os trabalhadores vão 

continuar na luta em defesa 
da manutenção da cláusula.

Em separado
Por isto, é importante 

que as empresas do setor 
continuem assinando acordos 
diretamente com o Sindicato 
para prevenir que sua produ-

ção seja interrompida, inde-
pendentemente da nova data 
de assinatura do acordo.

Outro motivo para o 
adiamento é que outros sin-
dicatos da FEM-CUT não 
concluíram as assembléias 
com os trabalhadores, como 
é o caso dos Metalúrgicos de 
Sorocaba, que debatem o as-
sunto nesta sexta-feira.

A Federação reforça 
que a manutenção da cláu-
sula segue como uma de 
suas principais lutas. “Des-
de o início das negociações 
deixamos claro aos patrões 
que não iríamos abrir mão 
desta importante conquista 
da categoria”, disse presi-
dente da FEM-CUT, Valmir 
Marques, o Biro-Biro.

O Produto Interno Bru-
to (PIB), a soma de bens e 
serviços produzidos no Bra-
sil, fechou os três trimestres 
do ano com crescimento de 
5,3% em relação ao mesmo 
período de 2006. 

O setor industrial pu-
xou a alta com expansão de 
5,1%, os serviços cresceram 
4,7% enquanto a agropecuá-
ria registrou avanço de 4,3%.  
No terceiro trimestre, a 
economia cresceu 1,7%, 
o que significa um movi-
mento de R$ 645,2 bilhões. 
A técnica do IBGE, Re-
beca Palis, afirmou que o 

Entrando na página do Sindicato 
você tem acesso a um serviço 

exclusivo de cadastro de 
currículos. Mostre suas qualidades 
para 49 mil empresas em todo o 
Brasil. Acesse o quanto antes!

ANO NOVO 
EMPREGO MELHOR
Acesse: www.smabc.org.br

crescimento da economia 
neste ano está baseado na 
demanda interna, com des-
taque para o aumento do 
consumo das famílias e dos 
investimentos.

“Não temos um cres-
cimento tão robusto desde 
2004, quando a economia 
foi impulsionada pelas ex-
portações”, disse. 

O consumo das famí-
lias aumentou 1,5% no ter-
ceiro trimestre deste ano, 
influenciado pelo aumento 
real da massa salarial e da 
oferta de crédito para pes-
soas físicas.

Produção industrial foi a que teve a maior partipação para o crescimento do PIB

A avaliação do governo 
Lula é a mais positiva deste 
ano, segundo pesquisa da 
Confederação Nacional da 
Indústria, feita pelo Ibope, 
divulgada ontem. 

A avaliação positiva au-
mentou de 48% para 51%. 
Já a aprovação do presiden-
te Lula subiu de 63% para 
65%, enquanto a desapro-
vação recuou de 33% para 
30%. 

Outro indicador mediu 
a avaliação negativa do go-
verno, que caiu de 18% para 
17%,  e a regular foi de 32% 
para 31%. 

A pesquisa foi feita en-
tre 30 de novembro e 5 de 

dezembro. Foram 2.002 
entrevistas em 141 muni-
cípios. 

Mandato
Na comparação entre o 

primeiro e o segundo man-
dato, 35% disseram que o 
atual é melhor. Para 42%, 
este mandato está igual ao 
primeiro. 

A confiança em relação 
ao presidente ficou estável 
em 60%, enquanto a des-
confiança recuou de 37% 
para 35%.

O Ibope aponta ainda 
que 88% dos entrevistados 
acreditam que 2008 será um 
ano melhor.
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Ato na Sede do Sindicatomarca 
o início do ano letivo do 
MOVA-ABC, Movimento de 
Alfabetização. 

Após dez anos de 
isenção, Justiça obriga 
o Sindicato a descontar 

imposto sindical. Para compensar, 
Sindicato anuncia que devolverá 
as mensalidades de março e abril.

Sindicato  abre 
campanha pela 
PLR e envia pauta 
para todas as 
fábricas da base. 

Março inicia uma 
série de quebras 
de recorde de 
produção e vendas 
das indústrias 
automobilísticas 
no Brasil.

Comemorações 
do 1º de Maio no 
Sindicato começam 
com seminário de 
aposentados que pede o 
fim da discriminação ao 
idoso.

Milhares de 
trabalhadores 
param o ABC 
e regiões do 
País em defesa 
do veto à 
Emenda 3.

Completa 
28 anos a 
greve geral da 
categoria, que 
em 1979 foi 
o primeiro 

grande movimento de massas da classe 
trabalhadora a enfrentar a ditadura 
militar.

Entidades de São Bernardo realizam 
ato contra a Prefeitura, que deseja 
derrubar 341 árvores na Chácara 
Silvestre.

Luta dos 
trabalhadores é 
homenageada pela 
Escola de Samba 
Tom Maior em 
desfile no carnaval 
paulista.

Governo federal anuncia 
investimentos de R$ 504 
bilhões até 2010 no PAC - 
Programa de Aceleração do 
Crescimento.

Decreto assinado 
por Lula atende 
antiga reivindicação 
dos trabalhadores e 
torna automático o 
vínculo entre doença 
profissional e função.

Emprego feminino 
sobe de 43% para 
48% nos últimos 
dez anos. 

Governo federal lança 
plano para qualificar 4 
mil trabalhadores em 
cooperativas.

Taxa de desemprego 
na região 
metropolitana de São 
Paulo termina 2006 no 
menor patamar dos 
últimos 10 anos.

Metalúrgica 
Toledo instala-
se em São 
Bernardo.

CNM-CUT anuncia que 
emprego dos metalúrgicos 
cresce 25% desde o início 
do governo Lula.

Governador Serra 
continua sem falar 
sobre cratera aberta 
em estação do Metrô 
paulista e matou sete 
pessoas.
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Companheiros na Eica, em 
Diadema, conquistam 40 horas 
semanais sem redução de salário. 

21

Trabalhadores na Fris Moldu Car, 
em São Bernardo, iniciam

luta por seus direitos.

Trabalhadores 
na B. Grob 
conquistam 
café da manhã

16
Com aprimoramentos, 
plano de cargos e 
salários é renovado na 
SMS.

Polistampo, em 
Diadema, também 
inaugura seu 
restaurante dentro 
da campanha 
Marmita Zero.
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Em menos de um ano, 
seis milhões de pessoas 
deixam a pobreza no Brasil. 

Valter Sanches, diretor do Sindicato 
e secretário-geral da CNM-CUT, é 
indicado a ocupar um dos postos 
de trabalhadores no Conselho de 
Administração da Daimler (Mercedes).

Presidente 
Lula abre 
Assembléia 

Geral da ONU e pede 
nova conferência 
ambiental no Brasil. 
Sindicalização volta a 
crescer no País.

Comissão 
do Trabalho 
da Câmara 
Federal 

aprova projeto que 
reconhece as centrais 
sindicais.
Grande São Paulo 
tem melhores taxas de 
emprego em 12 anos.

CUT exige 
de Serra 
agenda 
positiva para 

o Estado de São Paulo.

Mercedes anuncia mais 200 
contratações, completando 3.000 
novas vagas em quatro anos. 

Tribunal Regional do Trabalho decide 
a favor dos trabalhadores e determina 
que a De Mateo pague multa se atrasar 
salários.
Panfletagem pede aprovação da 
Convenção Internacional da ONU sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência.
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170 mil metalúrgicos protestam e param 
a produção em todo o País pelo contrato 
coletivo nacional de trabalho. 

18

Assassinato de Ernesto “Che” 
Guevara completa 40 anos (foto).
95% das 3,4 milhões de pessoas 
consultadas em plebiscito 
condenam privatização da Vale.

Trabalhadores na Makita 
pressionam empresa 
para saber qual será o 
futuro da fábrica em São 
Bernardo.

Projeto de lei que 
reconhece as centrais 
sindicais é aprovado na 
Câmara Federal.

Comissão 
de Fábri-
ca dos 
Trabalha-

dores na Volks com-
pleta 25 anos.
Revolução Russa faz 
90 anos.

A Daiwa 
é a nova 
empresa 

que adere ao Marmita 
Zero.

Após passeata dos 
trabalhadores na Fris 
e ato em frente ao 
Fórum, Justiça anuncia 
perícia na fábrica.
Trabalhadores na
Ouro Fino, em 
Ribeirão Pires, 
conquistam reajustes 
entre 9% e 28%.
Projeto aprovado 
no Senado aumenta 
licença maternidade.

Ford anuncia 
investimentos de R$ 300 
milhões no ABC e 100 
contratações.
100 mil trabalhadores 
na região participam do 
Levante-se e faça sua parte 
pelos objetivos do milênio 
e contra a desigualdade, 
organizados pela ONU 
em todo o mundo.
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Jornada ABCD Maior de Ações Sociais 
(foto) é um sucesso e propõe soluções para 
os problemas da região.
Metalúrgicos do ABC lançam campanha 
Natal Solidário para arrecadar roupas, 
alimentos e material escolar.
Justiça manda parar obra na Chácara 
Silvestre e Prefeitura de São Bernardo é 
derrotada.

Sindicato começa a entrar com ações na Justiça para 
brigar pela rematrícula aos alunos inadimplentes do Sesi. 
Pesquisa revela que maior parte dos brasileiros (62%) é 
contra a privatização de serviços públicos.

Trabalhadores nas 
empresas do G.10 
começam a interromper 

a produção para pressionar patrões 
a fechar acordo da campanha 
salarial.

Sentença do juiz Gersino do Prado 
beneficia os patrões ao determinar 
a recuperação judicial da Fris, em 
vez de atender os trabalhadores, que 
pediam a falência da empresa.

15
Concessão 
de canal 
de tevê 

é aprovada para os 
Metalúrgicos do 
ABC pelo Congresso 
Nacional. 

Volks anun-
cia mais 491 
vagas, totali-

zando cerca de 1.300 con-
tratações no ano.
Trabalhadores na Magneti 
Marelli conquistam redu-
ção dos descontos no plano 
médico.
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Marinho anuncia acordo de 
cooperação com a Justiça para unificar 
informações e acelerar processos no 
Ministério da Previdência Social.
Serra quer cortar verba de políticas 
sociais.

30 mil trabalhadores realizam a 4ª Marcha a 
Brasília reivindicando redução da jornada de 
trabalho e fortalecimento da seguridade social 
e das políticas públicas (foto).
Governo federal anuncia o Mais Saúde, 
que destina R$ 90 bilhões para o setor nos 
próximos quatro anos.
Pela primeira vez na história, Brasil entra no 

grupo de elite dos países com melhor índice de desenvolvimento.

Trabalhadores de diversas fábricas 
começam a entregar as doações recolhidas 
na campanha Natal Solidário (foto).

O IBGE anuncia que o Produto Interno 
Bruto, a soma de bens e serviços 
produzidos no Brasil, fechou os três 
trimestres do ano com crescimento 
acumulado de 5,3%.

Presidente Lula assume compromisso de encaminhar ao Congresso 
Nacional reivindicações dos trabalhadores apresentadas durante a 
4ª Marcha a Brasília e confirma presença em São Bernardo para o 
lançamento de novo carro da Ford.

5 10
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Trabalhadores na CV 
conquistam redução da 
jornada e sábados alternados.

Representantes do Movimento Negro fazem 
manifestações em São Bernardo, única cidade do 
ABC a não reconhecer o Dia da Consciência Negra.
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Sindicato elege chapa de delegados 
para os congressos da 
CNM-CUT e FEM-CUT.

Relatório da 
ONU sobre 
mudanças 
climáticas traça 
um futuro 
sombrio para a 
vida no planeta.

Fábrica não 
atende alerta da 
CIPA e acidente 
mata operador de 
empilhadeira na 
Delga, em Diadema.

Sindicato inicia 
campanha 
pedindo o fim 
da cobrança de 
mensalidades 
que o Sesi 
passou a fazer 
neste ano.

A 7ª edição do Fórum 
Social Mundial, realizado 
na Venezuela, adere 
à Agenda Trabalho 
Decente da Organização 
Internacional
do Trabalho (OIT).

Trabalhadores 
na Cabomat 
têm salários 
equiparados 
às funções 
que estão 
cumprindo.

21
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Cooperativa 
de Crédito 
dos Metalúrgicos do ABC, a CredABC, 
completa três anos e continua crescendo.

Bocão e Crispim, 
cipeiros em 
período de 
carência, são 
reintegrados na 
Mahle Metal Leve.

Trabalhadores na Cofap iniciam luta 
pelo plano de cargos e salários.

Começam 
os cursos de 

Formação 
Sindical de 

2007.
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Centrais sindicais realizam marcha a 
Brasília para pressionar deputados e 
senadores a manter o veto do presidente 
Lula à Emenda 3.

Mais de oito milhões 
de brasileiros saíram 
da pobreza por 

causa do aumento do emprego, 
do salário, do crédito e dos 
programas sociais.

Dieese divulga que 
campanhas salariais 
de 2006 alcançaram o 
melhor resultado nos 
últimos dez anos.

Trabalhadores iniciam 
debate com a Mercedes 
pelo fim da contratação 
de trabalhador Pessoa 
Jurídica.

Projeto que prevê o fim da marmita 
para trabalhadores de um grupo de 
empresas em Diadema começa a 
funcionar na Metalpart (foto). 22 26 28

24 27 29
Raimundo Simão, 
Promotor do Trabalho, 
afirma em debate no 
Sindicato que a existência 
de boas leis não acaba com 
a discriminação.

Debate, concurso e corrida 
nas comemorações do 1º de 
Maio no ABC.

Greve 
na Fris 
Moldu 

Car, em São Bernardo, 
completa 64 dias e 
já é a mais longa da 
história da categoria.

Ato 
ecumênico 
no  Centro 

de Santo André lembra 
o Dia Mundial em 
Memória das Vítimas de 
Acidentes do trabalho.

Em seminário promovido na região, 
governo federal anuncia que PAC trará 
benefícios de R$ 6,5 bilhões ao ABC.

12 22 24

2813
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Luiz Marinho 
deixa o Ministério 
do Trabalho 
e assume o da 
Previdência Social.

Justiça considera 
legítima a greve 
na Fris Moldu 
Car e manda 
empresa pagar 
imediatamente os 
salários atrasados.

Fechado 
acordo com 
o grupo 

3 (autopeças) nos 
mesmo nível do G.9 e 
das montadoras.
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Abertura do Campeonato 
de Games reúne mais de mil 
pessoas na Sede do Sindicato.

Grito dos 
Excluídos, 
contrário à 

privatização da Vale do 
Rio Doce, reúne mais 
de 200 mil pessoas em 
vários atos realizados 
no País. 

CNM-CUT 
entra com ação 
no Supremo 

Tribunal Federal em defesa 
da convenção 158 da OIT, 
para proibir demissão 
imotivada.

Trabalhadores na Bozza 
(foto) iniciam nova fase da 
campanha salarial no grupo 
9 e entregam aviso de greve. 
CHS também inaugura 
restaurante na campanha 
Marmita Zero.

Montadoras propõem 2,5% de 
aumento real e assembléia da 
categoria aprova.

É aceita proposta 
do grupo 9 que 
propõe acordo 
igual ao das 
montadoras. 
Trabalhadores 
param KenPack 
contra demissões.
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Lula libera R$ 50 milhões na 
compra de terreno com 100 mil 
metros quadrados no Centro de 
São Bernardo para a instalação 
de mais um campus da Federal 
do ABC.
Evacon adere ao projeto 
Marmita Zero e inaugura 
restaurante.
Companheiros na Ifer voltam a 
cruzar os braços por causa dos 
altos preços do plano médico.

 Serra (charge) faz um 
levantamento do valor de 18 
estatais paulistas para privatizar 
o que resta do patrimônio 
público de São Paulo. 

Sindicato lança a campanha 
contra o trabalho precário com 
o tema Não caia nessa arapuca. 
Exija carteira assinada.
Aumentos salariais 
conquistados pelos 
metalúrgicos injetam R$ 55 
milhões por mês na economia 
do Estado de São Paulo.

Justiça do 
Trabalho condena 
Stem, que demitia 
trabalhador e 
fraudava seus 
direitos.

A delegada Regional do 
Trabalho de São Paulo, 
Lucíola Rodrigues Jaime, 
apóia campanha do 

Sindicato contra trabalho precário. 
Ato na Fibam exige recontratação 
de três companheiros demitidos.
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Instrução normativa baixada 
pelo Ministério da Previdência 
corrige distorções para a 
contagem de tempo para a 
aposentadoria especial.
Pagamento dos benefícios da 
Previdência tira 22 milhões de 
brasileiros da linha de pobreza.

Patrões do G.10 
emperram negociação 
ao recusar antecipar 

data-base para setembro 
e garantir emprego aos 
portadores de sequelas ou 
acidentados no trabalho.

Trabalhadores na Magneti 
Marelli (foto) ameaçam 
parar em defesa de uma 
política salarial.
Presidente do Sindicato, 
José Lopez Feijóo, 

volta a defender o fim da CPMF sobre 
os salários na reunião do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social.

Campeonato 
de Games 
do Sindicato 
termina com 
emoção e 
disputa até a 
última rodada.

Desemprego 
no ABC chega 
ao menor nível 
nos últimos 
cinco anos.

Após 
mobilização dos 
trabalhadores, 
Makita garante 
ao Sindicato que 
permanece em 
São Bernardo.

FEM-CUT 
protocola aviso de 
greve aos patrões 

do grupo 10.
Ato da CUT pela Agenda dos 
Trabalhadores critica omissão de 
Serra com o futuro do Estado.

1 5 7

3 6 12 13

Começam as 
transmissões 
de tevê digital 
no Brasil.

Trabalhadores nas empresas do G.10 decidem continuar as paralisações 
até conquistar um acordo na campanha salarial.
Senado Federal também reconhece as centrais sindicais. 
Desemprego na Grande São Paulo tem a menor taxa em 11 anos.
Sindicato passa a oferecer aos sócios serviço de acompanhamento de 
processos via internete e banco de currículo (foto).Trabalhadores na 
Metaltork se mobilizam a contra a instalação das câmeras de fiscalização.

Acordo entre Comissão de Fábrica e Mercedes limita a 
contratação de trabalhadores pessoas jurídicas (PJs).
Supremo Tribunal Federal proíbe uso de amianto no Estado de 
São Paulo.
Trabalhadores na Ática cruzam os braços para reivindicar acordo 

na campanha salarial do G.10.
20 mil metalúrgicos (foto) fazem marcha contra o trabalho precário, em Salvador, 
encerrando congresso da Fitim.
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4
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Assembléias aprovam, em 
apenas um dia, cinco acordos 
de PLR negociados pelo 
Sindicato.

Plenária da Federação Estadual 
dos Metalúrgicos (FEM-CUT), 
na Sede do Sindicato, inicia a 
campanha salarial de 2007.

Em ato na Scania, o presidente 
Lula destaca o bom momento 
vivido pelo Brasil e diz que 
crescimento vai continuar.

Começam as negociações de 
campanha salarial (foto) com as 
montadoras.
Acordo na Federal Mogul cria novo 
turno e abre postos de trabalho.
A Uniferco, cooperativa em 
Diadema, recebe o prêmio 
Desempenho empresarial 2007.

Mudanças no 
INSS, como nexo 
epidemiológico, 

favorecem trabalhador. 
Pela primeira vez em mais de 
três décadas, Brasil passa cinco 
anos sem crise econômica.
Fiscalização liberta 1.100 
trabalhadores em situação de 
escravidão em fazenda no Pará.

Campanha 
salarial 
começa 
com 

negociações no grupo 9.

Os ministros da Educação, 
Fernando Haddad, e da 
Previdência, Luiz Marinho, 
anunciam que o novo campus 
da Federal do ABC será em São 
Bernardo.

Pesquisa do 
Dieese mostra 
que a diferença 

salarial entre metalúrgicos que 
cumprem a mesma função em 
lugares diferentes do Brasil 
chega a 4,7 vezes. Lula abre Congresso dos Metalúrgicos da 

CUT, que reelegeu Carlos Alberto Grana 
para a presidência da Confederação.

Governo 
federal enfrenta 
multinacionais, 
quebra patente de 
remédio contra a aids 
e barateia tratamento 
da doença.

Completa 29 
anos a greve dos 
trabalhadores na 

Scania, que em 1978 
começou a mudar a 
face do sindicalismo 

no Brasil.

Sindicato convida o 
arquiteto Oscar Niemeyer 
para realizar projeto de 
monumento em memória 
às Vítimas de Acidentes e 
Doenças no Trabalho.

Trabalhadores 
na Ifer cruzam 
os braços por 
PLR. 

ONU denuncia que 20 mil 
pessoas morrem por ano 
nos acidentes causados pelas 

péssimas condições de trabalho em 
minas de carvão na China.

Ministério da Previdência 
anuncia plano que prevê, até 
o final do ano, a concessão de 

benefícios em 45 dias.
Lei Maria da Penha completa um ano 
com saldo positivo. 

Economia brasileira vive um 
de seus melhores momentos 
mas os meios de comunicação 

continuam tentando vender a 
imagem de um governo federal 
paralisado e perdido.
Companheiros na Metaltork também 
conquistam restaurante.

Previdência corrige benefícios 
de 10 mil aposentados.
Trabalhadores nas 
cooperativas da Uniforja, em 
Diadema, inovam ao renovar 
mandato da Comissão de 
Saúde, que substitui a CIPA.

Começam 
os 15º Jogos 
Panamericanos, 
disputados no 
Rio de Janeiro.

Em iniciativa inédita, 
Sindicato anuncia 
a realização de 
Campeonato de 
Games.

Volks
abre 725 
contratações.

Mais 10 acordos 
de PLR são 
fechados como 
o da Karmann-
Ghia .

Plenárias 
iniciam a 
campanha 
salarial 2007.
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Companheiros na 
Metal 2, em Santo 
André, aprovam 
acordo garantindo 
a permanência da 
empresa na cidade.

10

FEM-CUT cobra 
mais direitos 
sociais nas 

negociações com a Anfavea.
13
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O presidente do Sindicato, 
José Lopez Feijóo, é 
nomeado para o Conselho 
de Desenvolvimento 
Econômico e Social da 
Presidência da República.

Acordo de 
sábados 

adicionais 
suspende 186 
demissões na 

Volks.

Trabalhadores 
na Ifer, em 
Diadema, 
cruzam os 
braços para 
pressionar a 
negociação da 
PLR.

O fazendeiro 
Vitalmiro Bastos 
de Moura (foto), 
o Bida, foi 
condenado a 30 
anos de prisão 

pelo assassinato da missionária 
Dorothy Stang.

Em ato de 
protesto diante 
da Fiesp, em São 
Paulo, Feijóo 
defendeu a 
realização de uma 
greve geral caso o 

Congresso Nacional derrube o veto do 
presidente Lula à Emenda 3.
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Apesar da pressão popular, bancada de 
sustentação do prefeito DIB impede a 
instalação de CPI para investigar obras da 
Administração.

Em plenária no Sindicato, CNM-
CUT aprova paralisação em todo o 
País pelo contrato coletivo nacional. 

Após 128 dias de greve, Justiça arresta peças 
da Fris e bens do patrão.

Ministério do Trabalho registra 
recorde histórico na criação de 
empregos, com 913 mil vagas 
criadas nos primeiros cinco 
meses do ano.

Campanha de 
solidariedade ao 
garoto Breno 
cadastra 3.229 
doadores de 
medula óssea.

Metalúrgicos de São 
Paulo e de outros 
Estados realizam 
manifestações para a 
entrega de pautas aos 
patrões.
Nível de emprego 
nas montadoras volta 
aos números de 1997.

Decreto do 
governo 
federal 

estende direito a 
licença maternidades às 
mulheres demitidas ou 
que deixaram de pagar 
a Previdência.
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Bom desempenho da 
economia e luta dos 
trabalhadores fazem com 
que 86% dos acordos 
fechados no primeiro 
semestre tenham 
aumento real de salário.

Companheiros na Arteb 
acusam empresa de 
constrangimento.
Más condições de 
trabalho na Fibam 
provocam grave acidente 
em decapador.

Companheiros param na 
Bozza por PLR e contra 
demissões (foto).
Acordo entre Sindicato 
e Prefeitura de Diadema 
instala classe de ensino 
médio na IGP, Detroit e 
Wagner Lennartz. 

Trabalhadores mensalistas se 
mobilizam contra imposição 
do teto nos reajustes salariais.
Seminário da Unisol defende 
cooperativismo social para 
inclusão da população 
marginalizada.

Acordo que entra em 
vigor dia 1º de agosto 
redefine a base dos 
Metalúrgicos do ABC 
aos municípios de São 
Bernardo, Diadema, 
Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra.

Brasil realiza sua melhor campanha 
nos Jogos Panamericanos e termina a 
competição em terceiro lugar, com 161 
medalhas – 54 ouros, 40 pratas e 67 
bronzes.
Dia do Cipeiro é lembrado com 
debate sobre condição de trabalho e 
os impactos ambientais da atividade 
industrial.
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Reunião de mobilização na 
Sede do Sindicato dá prazo até 
5 de setembro para patrões 
concluírem negociações com 
todos os grupos.

29Incompetência, má 
administração e desprezo 
pelos trabalhadores 
quebram a Bomfio, em 
Diadema.   

Bancada dos 
metalúrgicos 
rejeita na mesa 

de negociações os 5% de 
reajuste oferecidos pelos 
patrões na campanha
salarial. 20 mil ocupam Brasília contra demissões imotivadas 

e pela manutenção do veto à emenda 3.

Sindicato denuncia 
patrão na Stem, 
em Diadema, 
por fraudar 
trabalhadores.
Implantado 
restaurante na 
Metalúrgica Irene 
(foto).
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Trabalhadores na Asbrasil 
conquistam redução 
da jornada e sábados 
alternados.18

Decisão provisória da Justiça da Bahia 
impede o INSS de cortar o auxílio 
doença.


