
Acabou a
marmita na Lumasa!
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Campeonato da CUT mantém 
inscrições até sexta-feira.

Quarta-feira
2 de abril de 2008
Edição nº 2449

1º de Maio no aBC

Trabalhadores conquistam
sábado alternado na Polistampo

Acordo de 
PLR é

aprovado na 
Sachs

Acidente 
mutila na 
Proema

Trabalhadores conquistaram restaurante no local
de trabalho, dentro da campanha Marmita Zero.
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No ato do Dia do Trabalhador a 
ser realizado pela CUT no Paço de 
São Bernardo, os trabalhadores vão 

reafirmar disposição de luta por
novas conquistas e lembrar os 30 anos 

do novo sindicalismo e os
25 anos da CUT. Página 3
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Os diretores do Sindicato nas fábricas
Comitês Sindicais de Empresa

Zé Pequeno e Zóio Barnabé e José Inácio

Joseildo e EdilsonSapão, David, Gilsa,Robson e Celso

Mercedes

Agachados: Marquinhos, Amarildo, Raimundinho, Wagnão, Max, Souza, Maicon e Frangão. Em pé: (Braizan, assessor do Sindicato), Chupeta, João Presidente, Padre Nélio, 
(Fernando, secretário CF), Iara, Padre Marcelo, Julinho, Moisés, Sanches, (Tonhão, atual CSE) e Cléber. Nos destaques: Sérgio Nobre, Adi, Tarcísio e Cabeção.

Resil

TRW

Selmec

Tecnoperfil



confira seus direitos
Direito do consumidor

Departamento Jurídico
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notas e recados

Companheiros comemoram pacote de conquistas

PLR aprovada na Sachs

Com a Lumasa, restaurantes 
chegam em 10 fábricas

Polistampo

Conquista

Marmita Zero

Conforme já publica-
do nesta coluna, informa-
mos a todos metalúrgicos e 
tantos outros leitores que, 
diante da grande procura 
pelas compras via interne-
te, o consumidor deve re-
dobrar a cautela quando 
realizar a compra nesse sis-
tema. Citamos, como exem-
plo, efetuar compras apenas 
em sites de confiança, nun-
ca fornecer senha de cartão 
bancário e obter dados so-
bre o estabelecimento vir-
tual e o produto.

Outra dica que apre-
sentamos é quanto à reno-
vação automática de as-
sinaturas nos contratos de 
consumo.

Antigamente, todo for-
necedor era obrigado a en-
trar em contato com o con-
sumidor para verificar se 
ele gostaria de permane-
cer ou não adquirindo seus 
produtos, renovando o con-
trato.

Nos dias de hoje, o con-
sumidor é que tem a obriga-
ção de informar para o for-
necedor se pretende ou não 
renovar o contrato, ou seja, 
caso não entre em contato 
com a empresa para cance-
lar o pactuado entre ambos, 
a renovação é automática. 
Depois, o consumidor de-
verá tomar providências no 

sentido de efetuar o cance-
lamento, caso queira.

No contrato, um dos 
elementos principais é a 
boa-fé das partes, não po-
dendo de forma alguma 
trazer prejuízos ao consu-
midor, nem transferir obri-
gações de responsabilidade 
do fornecedor, sob pena de 
afrontar o Código de Defe-
sa do Consumidor.

Assim, caso o compra-
dor não queira renovar 
a assinatura do contrato, 
quando receber o produ-
to no endereço indicado, 
deverá urgentemente in-
formar a recusa à empre-
sa, se possível por escrito e 
com aviso de recebimen-
to, inclusive. Agindo desta 
forma estará demonstran-
do sua boa-fé e, de forma 
explícita, deixando claro 
que não quer o produto ou 
serviço.

Enfim, o correto é que 
a empresa fornecedora en-
tre em contato com o con-
sumidor comprovando es-
te entendimento. Mas não 
ocorre assim na maioria 
das vezes, ensejando pro-
vidências a serem toma-
das pelo consumidor, para 
que ele não enfrente pro-
blemas futuros.

Ponta firme
O governo federal já bateu 
o recorde de investimentos 
neste primeiro trimestre. 
Foram R$ 3 bilhões, contra 
R$ 2,7 bilhões do primeiro 
trimestre do ano passado e 
R$ 2,1 bilhões de 2006.

Aproveitadores
Alguns bancos reajustaram 
em até 150% o valor de 
algumas tarifas no último 
ano.  

É o povo
Um dos principais 
responsáveis pelo 
crescimento do PIB no ano 
passado, o consumo das 
famílias pode aumentar 
7,5% neste ano. 

O motivo?
O Movimento SOS 
Chácara Silvestre entrou  
na Justiça para questionar 
a Prefeitura de São 
Bernardo do por que, 
em dois anos, a obra de 
construção na escola no 
local passou de
R$13 milhões para
R$ 21 milhões. 

Lágrimas 
Há 35 anos era assassinado 
pela ditadura militar o 
estudante de geologia da 
USP, Alexandre Vannucchi 
Leme. 

Greve
Carteiros de 14 Estados 
estão de braços cruzados 
em defesa do adicional de 
periculosidade. 

Recuo
A produção industrial 
brasileira caiu 0,5% em 
fevereiro, na comparação 
com janeiro. No bimestre, 
porém, houve 9,2% de 
crescimento, em relação ao 
mesmo período de 2007.

Mais global
A Petrobras comprou parte 
de empresa japonesa e 
estréia suas operações em 
refino de petróleo na Ásia.

Me engana
Do prefeito Kassab sobre 
a ponte do fura-fila: 
“Do ponto de vista da 
engenharia, houve um 
pequeno escorregamento”.

O fim da marmita che-
gou na décima fábrica. Os 
companheiros e compa-
nheiras na Lumasa, de Dia-
dema, inauguraram ontem 
o restaurante na empresa e 
aposentaram de vez a velha 
marmita. 

“Agora facilitou. Por 
um preço acessível temos 
comida fresquinha”, come-
morou o auxiliar de almoxa-
rifado, Joseildo Rodrigues.

José Vieira da Silva, 
encarregado de expedição, 
acrescentou que o fim da 
marmita significa uma preo-
cupação a menos.

“Estou gostando da 
comida, tem um preço bom 
e vamos ver se mantemos 
a conquista”, frisou ele na 
primeira refeição no novo 

Os 280 companheiros 
na Polistampo, de Diade-
ma, aprovaram ontem, em 
assembléia, um pacote de 
conquistas negociado entre 
o Sindicato e a direção da 
empresa. A principal novi-
dade é a redução da jornada 
de trabalho, sem redução 
salarial.

Outra mudança rele-
vante é a folga em sábados 
alternados. “A companhei-

Os companheiros na 
Sachs, de São Bernardo, 
aprovaram ontem a pro-
posta de PLR que reajusta o 
valor acima da inflação.

Zé Paulo, diretor do Sin-
dicato, diz que a grande vi-
tória é o índice de aumento 
alcançado.

“Esta é uma PLR de 
recuperação. Em 2002, o 
valor pago na empresa era 
um terço do praticado no 
restante da categoria; esse 
ano servirá de parâmetro pa-
ra as próximas negociações”, 

Ontem, dia da 
inauguração 
do restaurante, 
só elogios dos 
trabalhadores

restaurante.
A Lumasa é uma das 

fábricas que iniciou com o 
Sindicato, em meados do 
ano passado, as negociações 
para a implantação de res-
taurantes.

Desde então, 10 foram 
implantados em fábricas de 
Diadema, que beneficia qua-
se 1.800 trabalhadores. 

“Trata-se de um in-
vestimento social pelo qual 

o trabalhador se sente va-
lorizado. Os reflexos são 
positivos, principalmente 
nas condições de trabalho”, 
afirma Davi Carvalho, dire-
tor do Sindicato.

Segundo ele, as nego-
ciações para implantação de 
restaurante estão avançadas 
na Terbraz, ao passo que os 
trabalhadores na Erismol 
estão se mobilizando pelo 
benefício.

rada terá mais tempo de la-
zer, para ficar com a família 
e descansar”, alegra-se Zé 
Mourão, diretor do Sindicato. 
A outra conquista é o direito 
ao café da manhã. “Eles têm 
restaurante desde o ano pas-
sado, mas não usavam pela 
manhã”.

Zé Mourão lembrou ainda 
que essas reivindicações são 
antigas e que a pressão dos tra-
balhadores obteve resultado.

comparou.
Os mais de 1200 traba-

lhadores recebem a primeira 

Organização 
Essas conquistas, que 

começam a valer em duas se-
manas, mostram a importân-
cia da organização no local de 
trabalho, que começou recen-
temente na Polistampo. “O 
Comitê Sindical na empresa, 
recém eleito, comemora um 
primeiro avanço. Já estamos 
nos preparando para o pró-
ximo desafio: a negociação da 
PLR”, finalizou Zé Mourão.

parcela no dia 30 de maio. A 
segunda será efetuada em 14 
de janeiro de 2009.

Acordo prevê reajuste com percentual acima da inflação

Líder rural é assassinado no Paraná
Campo
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Dia do Trabalhador

Ato será no Paço de São Bernardo

O Paço já abrigou atos da CUT e do Sindicato

P
ub

lic
id

ad
e

O ABC será um dos 
palcos da comemoração do 
1º de Maio da CUT. O Paço 
Municipal de São Bernardo 
voltará a abrigar um ato e 
todos estão convidados.

Vamos reafirmar nossa 
reivindicação pelas 40 ho-
ras semanais e pressionar o 
Congresso pela aprovação 
de projeto de lei nesse sen-
tido. 

Vamos comemorar os 
30 anos de um novo sin-
dicalismo no País, que tem 
como data simbólica a greve 
dos trabalhadores na Scania 
realizada em maio de 1978. 

Novo sindicalismo
Os trabalhadores entra-

ram em greve na Scania por 
aumento salarial, mas como 

O ex-secretário-geral do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Santo André, Philadelpho 
Braz (foto), recebeu a meda-
lha Grã-Cruz de Honra ao 
Mérito do Trabalho Getúlio 
Vargas, outorgada pelo Mi-
nistério do Trabalho.

Outras 29 personali-
dades receberam a honra-
ria, entre elas o arquiteto 
Oscar Niemeyer, a escrito-
ra Clara Charf e a socióloga 
Laís Abramo.

Atualmente, Philadel-
pho é coordenador do 
Gipem – Grupo Indepen-
dente de Pesquisadores da 
Memória. 

“Como internaciona-
lista que sou, dedico esta 
homenagem aos trabalha-
dores do mundo inteiro, 
em especial aos compa-
nheiros de minha época 
como sindicalista”, disse.

Eli Dallemole, mem-
bro do MST no Paraná, 
foi morto dentro de casa, 
em Ortigueira. Segundo 
testemunhas, dois homens 
encapuzados invadiram sua 
casa no início da noite de 
domingo e assassinaram o 
trabalhador.

Eli, de 42 anos, morava 
no assentamento Libertação 
Camponesa com a mulher e 
três filhos. O crime aconte-
ceu diante da família.

De acordo com José 
Damasceno, membro da co-

o movimento desafiou a 
ditadura militar ele ganhou 
uma dimensão maior e se 
inseriu na luta pelo reestabe-
lecimento da democracia.

Nas semanas seguin-

tes metalúrgicos de outras 
empresas da região também 
cruzaram os braços e o mo-
vimento se alastrou por to-
do o País, desafiado a lei de 
greve e os militares.

O Sindicato, que na 
época era presidido por 
Lula, passou a questionar 
a estrutura sindical do País, 
criada na década de 40 por 
Getúlio Vargas. 

Ao mesmo tempo, as 
demais entidades sindicais 
começaram a debater a ne-
cessidade de uma central de 
trabalhadores com estrutura 
própria. E a CUT – Central 
Única dos Trabalhadores – 
foi fundada em agosto de 
1983 e faz, até hoje, avançar 
as lutas sindicais e sociais. 

Por isso, neste 1º de 
Maio também vamos co-
memorar os 25 anos da 
CUT que, além de defender 
direitos dos trabalhadores, 
também lutou pela demo-
cratização do País.

Campeonato da CUT tem 
inscrições prorrogadas

Futebol de salão

Foram prorrogadas até 
sexta-feira as inscrições dos 
times para a Taça Jubileu de 
Prata, campeonato de futebol 
de salão da CUT. A disputa 
começa no dia 19 de abril e 
o encerramento acontecerá 
em agosto, mês em que a 
Central completa 25 anos.   
As partidas serão jogadas 
nas várias regiões do Estado, 
inclusive no ABC, nas de-

pendências dos vários Sesi. 
Para mais informações, 

cópias do regulamento e 
inscrição dos times, os me-
talúrgicos podem procurar 
por Lúcio, na Sede do nos-
so Sindicato. O telefone é 
4128-4244.

O campeonato reunirá 
mais de quatro mil atletas, 
divididos em 256 equipes de 
18 regiões do Estado.

ordenação estadual do MST, 
a vítima era ameaçada de 
morte há muito tempo.

Damasceno afirmou 
que Eli foi assassinado por 
ser testemunha importante 
nas investigações de des-
monte de milícias armadas 
no Estado.

O Secretário de Segu-
rança do Paraná, Luiz Dela-
zari, garantiu que cinco sus-
peitos de envolvimento no 
crime foram presos, junto 
com um fazendeiro, acusado 
de ser o mandante.

Companheiro perde dedo na Proema

Acidente

Um companheiro na 
Proema, em São Bernardo, 
sofreu acidente, na segunda-
feira à tarde, e teve ampu-
tado o dedo médio da mão 
esquerda. O dedo anelar 
também foi atingido, mas 
foi recuperado na cirurgia. 
O companheiro continua no 
hospital e passa bem.

Evandro Novaes Alves, 
coordenador do Comitê 
Sindical, disse que a causa 
do acidente foi a falta de 
manutenção. “O departa-
mento de manutenção de 
ferramentas há anos sinaliza 
para adequar o ferramental à 
convenção de prensas, mas 

nada aconteceu. Faltou em-
penho”, acusa.

Para Admilson Apa-
recido de Brito, também 
do CSE, muita gente corre 
o mesmo risco. “70% das 
atividades relacionadas à es-
tamparia correm risco”.

O Comitê Sindical se 
reuniu ontem com a direção 
da empresa, que se compro-
meteu a mudar o Departa-
mento de Manutenção de 
Ferramentas.

Os trabalhadores pe-
dem alguém compromissa-
do com a segurança e que 
busque melhores condições 
de trabalho.

Philadelpho Braz 
é homenageado

Personalidade

Rússia - O presidente 
do Sindicato dos 
Trabalhadores na Ford 
da Rússia, Alexksey 
Etmanov, dá palestra 
hoje no Centro de 
Formação Celso Daniel 
a partir das 17h30 e 
todos estão convidados. 

Metaltork - Reunião 
amanhã na Regional 
Diadema para discutir 
PLR e outros assuntos. 
Às 7h para quem 
trabalha no terceiro 
turno, às 11h para quem 
trabalha no segundo 
turno, às 15h30 para 
o pessoal do primeiro 
turno e às 18h para os 
trabalhadores do turno 
normal.

Luto - Os companheiros 
na Federal Mogul 
comunicam o 
falecimento de José 
Vieira de Lira, o 
Alemão, ocorrido na 
última segunda-feira. A 
seus familiares e amigos, 
a solidariedade dos 
representantes sindicais 
na fábrica.

agenda


