
Crianças que participaram da festa dos Super Amigos, grupo formado por trabalhadores na Scania

Patrão na Fris arma outro 
golpe contra trabalhadores

Representações na Volks 
organizam luta contra precarização
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Trabalhadores conquistam 7,45% de reajuste salarial e ampliação dos 
direitos sociais. Cláusula de estabilidade será discutida na Justiça.

Página 3

Sai acordo
com o grupo 10

Comunidades carentes são 
beneficiadas pelo Natal Solidário

Em comunicado ao Sindicato, a Fris Moldu Car 
afirma que os trabalhadores abandonaram o 

emprego. A manobra pode resultar num golpe com 
a demissão de todos por justa causa. Página 2

Trabalhadores das fábricas da Volks de seis países 
fazem encontro para definir ações conjuntas pela 
garantia de igualdade nas relações de trabalho e 

contra a precarização. Página 3
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Campanha na Makita,
Uniwídia, Ford e Scania

Túnel na porta da Volks continua no abandono

Natal Solidário

Insegurança

Expediente
no Sindicato 

no final do ano

Edital de convocação

As arrecadações promo-
vidas pelos companheiros na 
Makita, Uniwídia, Ford e 
Scania estão beneficiando 
moradores de comunidades 
carentes da região. 

No sábado, os traba-
lhadores na Scania realiza-
ram festa para 620 crianças 
no Clube de Campo. Pela 
manhã elas se divertiram na 
piscina e depois do almoço 
o Papai Noel entregou pre-

Crianças recebem presentes dos Super Amigos

Pessoal na Uniwídia vai beneficiar famílias vizinhas à fábrica

Arrecadação na Makita vai para o Núcleo Fazendinha

Crianças de creche de São Bernardo recebem presentes do pessoal na Ford

sentes, roupas e sapatos para 
todas elas. 

As 50 cestas básicas 
compradas pelo pessoal na 
Makita irão para os morado-
res de núcleo Fazendinha. 

É o quinto ano conse-
cutivo de campanha e, neste 
ano todos participaram, in-
clusive os gerentes, chefes e 
líderes, além da Transporta-
dora Toni Rose. A entrega 
das cestas será feita amanhã 

a 48 famílias que já contam 
com a ajuda mensal dos tra-
balhadores. 

As cestas básicas com-
pradas pelos trabalhadores 
na Uniwídia vão para mo-
radores da Vila Carlina. O 
pessoal atendeu pedido dos 
profissionais do posto de 
saúde do bairro, que há três 
anos recolhem doações às 
famílias carentes do local. 

A arrecadação feita en-

tre os trabalhadores da noi-
te na Ford beneficiou160 
crianças e suas famílias no 
Baeta, em São Bernardo, e 
mais 130 crianças da creche 
Jesus de Nazareth, no Jar-
dim Las Palmas.

Na semana passadas os 
trabalhadores na Mazaflex, 
NHK e Ouro Fino, de Ri-
beirão Pires, iniciaram  arre-
cadação de brinquedos, rou-
pas, calçados e alimentos.

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 o atendimento será 
na forma de plantão. As 
atividades normais serão 
retomadas dia 16.

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

O Clube de Campo 
dos Metalúrgicos, no 
Riacho Grande, funciona-
rá normalmente nos finais 
de semana desse período. 
Não abrirá dias 24 e 25 de 
dezembro e dias 31 de de-
zembro e 1º de janeiro.

O Bar e Restaurante 
da Tia, que atende no clu-
be, também não funcionará 
nesses dias.

Conforme os artigos 
21, 23 e 24 do 

estatuto social desta 
entidade, através 
de seu presidente 

Manoel Anísio Gomes, 
convoca assembléia 
geral ordinária para a 
realização de eleição 
para a renovação da 
diretoria Executiva e 
do Conselho Fiscal, 
dia 20 de fevereiro 
de 2008, das 13h 

às 19h, no auditório 
do subsolo da Sede 

do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC.

Associação dos 
Metalúrgicos 

Anistiados do ABC

FIQUE
SÓCIO DA

COOPERATIVA
DE CRÉDITO

DOS
METALÚRGICOS

DO ABC.

LIGUE:
4128-4259

O túnel sob o quilôme-
tro 23 e meio na Via Anchie-
ta, que dá acesso à portaria 
na Volks e à Av. José For-
nari, continua abandonado, 
inseguro e sujo.

Essas condições foram 
confirmadas pela Comissão 
de Fábrica e por comitiva de 
vereadores de São Bernardo, 
que vistoriaram o local na 
última sexta-feira. 

“A Prefeitura não im-
plantou nada daquilo que 
prometera”, constatou Air-
ton Gomes, um dos coor-
denadores da CF. Em ofício 
ao Sindicato, a Prefeitura 
informou que, em parceria 
com a Volks, havia insta-
lado quatro câmeras para 

Vereadores fizeram vistoria no túnel na última sexta-feira

monitorar a passagem. Dizia 
também que a Guarda Mu-
nicipal passou a fazer rondas 
nas proximidades.

“A única coisa que vi-
mos de novo foram duas 
placas, uma em cada lado 
do túnel, fazendo propa-
ganda de melhorias que 
não existem”, protestou o 
dirigente. 

Enquanto isso, o túnel 
continua muito sujo, usado 
como banheiro público e 
por usuários de drogas. Os 
riscos de assaltos também  
são grandes.  

Ministério Público
Ontem, a Comissão de 

Fábrica foi ao Ministério 

Público (MP) de São Ber-
nardo pedir apoio nesta luta. 
Segundo Airton, o MP pode 
determinar de quem é a res-
ponsabilidade do local. 

A Volks afirma não ter 
nada com isso. Já a Prefei-

tura acha que o problema 
é da administradora da Via 
Anchieta. “Com esse em-
purra-empurra, a segurança 
de quem usa a passagem 
continua comprometida”, 
finalizou Airton.  



Absurdo!
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notas e recados

confira seus direitos

O direito do consumidor

Departamento Jurídico

Fris afirma que trabalhadores
abandonaram o emprego

Luta dos trabalhadores na Fris vai completar dez meses

Corda bamba
Acusado de abuso de poder 
na campanha eleitoral, o 
governador da Paraíba, 
Cássio Cunha Lima 
(PSDB), foi cassado pelo 
Tribunal Regional Eleitoral.

Cana neles!
Em Alagoas, nove 
deputados foram indiciados 
pelo desvio de R$ 200 
milhões da folha da 
pagamento da Assembléia 
Legislativa. 

Paga!
O ex-presidente peruano 
Alberto Fujimori começou 
a ser julgado pela morte de 
25 pessoas, promovidas por 
esquadrões formado por 
membros do Exército.

Viva o verde
Em Barueri, moradores 
plantaram mais de 18 mil 
árvores em 23 minutos para 
bater recorde e entrar no 
Guinness Book.

Baixou
479 mil pessoas caíram 
na malha fina da Receita 
Federal, número 35% 
menor que os 746 mil do 
ano passado.

Nesta época do ano a 
procura por presentes tor-
na-se maior e as compra via 
comércio eletrônico são um 
grande atrativo para boa 
parte da população. Além de 
cômodo, o comércio eletrô-
nico permite a comparação 
de preços e o recebimento da 
compra em domicílio.

Diante da procura via 
internete, o consumidor de-
ve adotar cautela quando 
realizar a compra.

Como, por exemplo, uti-
lizar apenas portais de con-
fiança, nunca fornecer se-
nha de cartão bancário e 
obter dados sobre o estabe-
lecimento virtual e o pro-
duto.

Sempre ao efetuar as 
compras via internete, o 
consumidor deve confirmar 
o CNPJ da empresa vende-
dora e se a situação cadas-
tral dela está ativa na Re-
ceita Federal.

Honestidade
Verifique a idoneidade 

da empresa e se realmente 
ela existe, podendo o con-
sumidor telefonar na em-
presa para a devida con-

Audiência
A Globo já vendeu 
cotas de patrocínio das 
Olimpíadas de Pequim 
para o Bradesco, Nestlé, 
Olimpikus, Peugeot, 
Samsung e Hypermarcas. 
Cada uma vale R$ 25 
milhões.

Acima da lei
Em São Paulo, os carros 
dos vereadores usam 
irregularmente placas 
diferenciadas que só o 
presidente da Câmara 
pode usar. 

Olha a grana
Cerca de 2 milhões de 
trabalhadores ainda não 
sacaram o PIS/Pasep do 
ano passado.

Fora!
Os sem terra iniciaram a 
campanha Syngenta Fora 
do Brasil.  Em outubro, 
capangas da empresa 
mataram o líder Valmir 
Mota de Oliveira. 

Muito bem
O brasileiro Nelsinho 
Piquet será o segundo piloto 
da Renaut na Fórmula  1 
do próximo ano.

firmação.
O telefone dela deve 

ser fixo e, ao ser atendido, 
confirme o endereço físico 
da mesma. Se a empresa se 
recusar a fornecer todos os 
dados, alegando para tan-
to que trata-se de loja ape-
nas virtual, desconfie, pois 
isto não é permitido.

Uma forma de obter 
informações é enviando e-
mail para a empresa. Se 
receber a resposta, verifi-
que todos os dados.

Para acrescentar ou-
tras informações, o consu-
midor pode obter opiniões 
de pessoas que efetuaram 
compras via internete e 
saber dos produtos ven-
didos. Para isso existem 
alguns portais com rela-
tos de consumidores satis-
feitos e outros insatisfeitos 
com empresas com as quais 
negociaram.

É direito do consumi-
dor questionar a empre-
sa, bem como o dever dela  
em fornecer as informações 
necessárias para um me-
lhor esclarecimento.

A Fris Moldu Car, de 
São Bernardo, deve ao me-
nos cinco anos de FGTS e 
INSS, os salários de dezem-
bro e o 13º do ano passa-
do, e os salários de janeiro 
e fevereiro deste ano. Os 
trabalhadores entraram em 
greve e, agora, a fábrica afir-
ma que eles abandonaram o 
emprego. 

“Isso vai contra as de-
cisões da justiça Civil e do 
Trabalho”, protesta José 
Paulo Nogueira, diretor do 
Sindicato, que recebeu o 
telegrama da Fris avisando 
sobre o abandono de em-
prego. 

Ele recorda que, ape-
sar de favorável à fábrica, a 
decisão do juiz Gersino Do-
nizete, da 7ª Vara Cível de 
São Bernardo, determina a 
garantia de todos os direitos 
dos trabalhadores. No final 
do mês passado o juiz deu 
60 dias para a Fris apresentar 
um plano de recuperação, 
quando os trabalhadores 
esperavam a decretação da 
falência, uma das poucas 

formas que tinham para re-
ceber seus direitos.  

Já a sentença do Tribu-
nal Regional do Trabalho, de 
julho, mandava a Fris pagar 
todos os atrasados, o que a 
empresa não cumpriu. 

Armação
Para Zé Paulo, o patrão 

está armando um novo gol-
pe contra os trabalhadores. 
Segundo ele, ao argumentar 
abandono de emprego, a 
fábrica inventa uma des-
culpa para demitir por justa 
causa e para criar um novo 
conflito jurídico. “O patrão 
quer arrumar mais tempo 

para continuar enrolando”, 
critica o dirigente.

Com a sentença de Ger-
sino, os companheiros le-
vantaram o acampamento 
depois de nove meses e con-
tinuam em luta pelo paga-
mento de seus direitos, desta 
vez por ações jurídicas. 

“Esperamos que a Jus-
tiça esteja de olho em mais 
essa manobra do patrão. 
Não é possível que os traba-
lhadores, a parte mais frágil 
deste processo, continuem 
sendo penalizados pela ir-
responsabilidade de um pés-
simo patrão”, completou Zé 
Paulo.

Inscrições a 
cursos em janeiro

Convênio Senai

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.

Sócios e seus depen-
dentes devem apresentar 
carteira de associado, xerox 
do RG e o último holerite. 
Trabalhadores desempre-
gados devem apresentar 
carteira profissional e xerox 
do RG. A Regional Diade-
ma fica na Av. Encarnação, 
290 – ao lado do terminal 
Piraporinha.

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 P

ub
lic

id
ad

e

Pacote do
governo

corta tarifas
bancárias

Tarifas bancárias

Empresa 
cancela 

demissões e 
greve termina

LG de Taubaté
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Campanha salarial G. 10

Impasse termina e acordo será assinado

Negociações com o grupo 10 foram as mais tensas da campanha salarial

Trabalhadores contra
precarização do trabalho

Volks

Depois de três meses 
de negociações e de muita 
mobilização, a Federação 
Estadual dos Metalúrgicos 
da CUT (FEM-CUT) assina 
amanhã a Convenção Cole-
tiva com o grupo 10. 

O impasse nas negocia-
ções terminou na segunda-
feira, quando os patrões con-
cordaram com as propostas 
da FEM-CUT. “O ambiente 
de negociação com o grupo 
10 foi mais tenso em relação 
aos demais grupos, mas o 
importante é que fechamos 
um acordo que garante me-
lhorias sociais e econômicas 
significativas para toda a 
categoria”, afirmou Valmir 
Marques, o Biro-Biro, presi-
dente da FEM-CUT. 

O acordo é este
• 7,45% de reajuste sa-

larial, o que engloba 2,5% 
de aumento real e 4,79% de 
reposição das perdas. O rea-
juste é retroativo a novem-

Não houve acordo 
com a cláusula que garan-
te estabilidade ao porta-
dor de doença profissio-

bro e a diferença deve ser 
paga agora em dezembro  

• Os pisos tiveram rea-
justes de 8,3% a 10,46% 
e passam para R$ 630,00 
(empresas com até 50 em-
pregados); R$ 680,00 (de 51 
até 500) e R$ 780 (acima de 
500). 

• As trabalhadoras terão 
licença amamentação opcio-
nal de 8 dias úteis; garantia 
no emprego de 30 dias para 
quem sofreu aborto (não 
criminoso); licença remu-
nerada de 10 dias em caso 
de violência doméstica, sem 
desconto nas férias e no 13º 
salário; realização de exa-

mes gratuitos de prevenção 
câncer e aumento no auxílio 
creche de 12 meses para 24 
meses. 

• Os jovens em fase de 
tiro de guerra terão garan-

tidos o emprego e salário  
desde o alistamento até a 
incorporação e nos dias 30 
dias após o desligamento. 

• O acordo tem valida-
de de um ano.

Data-base e portador
de doença profissional

nal e o tema será discutido 
na Justiça. 

Os patrões assumiram 
o compromisso de discutir 

no ano que vem a ante-
cipação da data-base para 
setembro e a adesão ao 
acordo de prensas.

Os trabalhadores na 
LG de Taubaté encerraram 
greve de dois dias depois 
que a direção da empresa 
reverteu 102 demissões, 
reconheceu o Comitê Sin-
dical de Empresa e assumiu 
compromisso de debater a 
política salarial e o plano de 
cargos. Os trabalhadores 
terão estabilidade até mar-
ço do próximo ano.

“Garantimos a todos 
correção da estrutura de 
cargos e salários, reverte-
mos as demissões e asse-
guramos o reconhecimento 
do CSE”, comemorou Isa-
ac do Carmo, presidente do 
Sindicato daquela cidade. 

Ele disse que em ja-
neiro a empresa vai imple-
mentar uma nova política 
salarial aos mensalistas. 
Outro encaminhamento 
será a correção de todos os 
casos de desvio de função, 
com promoção aos repara-
dores e líderes. 

Issac espera que a LG 
tenha, a partir da agora, 
uma postura democrática. 
“Queremos o caminho da 
negociação para encami-
nhar os assuntos de interes-
se da categoria”, concluiu.  

Os trabalhadores das 
fábricas da Volks de seis pa-
íses, entre eles o Brasil, estão 
participando nesta semana 
de encontro internacional 
para definir ações conjun-
tas contra a precarização do 
trabalho e pela garantia de 
igualdade nas relações de 
trabalho. 

Uma das decisões já 
tomada será a realização de 
uma conferência no próxi-
mo ano com trabalhadores 
de todo o Grupo Volks, 
que vai culminar com ato de 
protesto em frente a matriz 
da Volks em Wolfsburg, na 
Alemanha, no 1º de Maio.

Os trabalhadores que-
rem garantir postos de tra-
balho de qualidade, uma 
vez que os trabalhadores 
das fábricas que a Volks 
está abrindo na Rússia e na 
China ganham pouco mais 
de 1 euro a hora, cerca de 
R$ 2,65. 

“Esse achatamento sa-
larial é uma grave ameaça 

Metalúrgicos na Volks reunidos em encontro internacional

aos empregos nas outras 
fábricas do grupo, inclusive 
no Leste Europeu, que já foi 
a menina dos olhos da mon-
tadora”, disse Waldir Freire, 
o Chalita, vice presidente do 
Comitê Mundial dos Traba-
lhadores. 

Os trabalhadores ainda 
vão se posicionar contra a 
chantagem da Volks, que 
diante das reivindicações 

ameaça com o fechamento 
das fábricas

“Também queremos 
manter nosso direito de parti-
cipação nas decisões do gru-
po Volks”, disse Chalita.

O encontro, que aconte-
ce até hoje no Centro Celso 
Daniel, do nosso Sindicato, 
reúne metalúrgicos do Brasil, 
Alemanha, Argentina, Espa-
nha, Portugal e México. 

O governo federal 
anunciou pacote para res-
tringir as tarifas bancárias. 
A intenção é que o cliente 
compare as taxas de cada 
banco. As regras valem a 
partir de abril de 2008.

Entre as mudanças 
estão a redução de 55 para 
20 dos serviços cobrados, 
a padronização dos nomes 
dos serviços e prazo míni-
mo de seis meses para os 
aumentos. 

“O cliente precisa ter 
mais precisão do que pa-
ga”, disse o ministro da 
Fazenda, Guido Mantega. 

Outra dificuldade é o 
cliente saber quanto paga 
de juros, pois há financia-
mentos com tarifas que 
ocultam juros maiores. 

Por isso, os bancos 
terão de divulgar o custo 
total de financiamentos e 
acabar com a taxa de an-
tecipação, quando o em-
préstimo é pago antes do 
prazo.


