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Os times paulistas tiveram desempenhos contrários neste final de semana no Campeonato
Brasileiro.
Po r t u guesa
e São
Pa u l o
venceram os jogos diante de suas torcidas, Santos e Palmeiras decepcionaram no Nordeste.
Com os resultados, a diferença entre as quatro equipes é de 4 pontos.
Mas, a campanha de todos ainda deixa a desejar.
O Palmeiras
é o melhor colocado com 7
pontos, mas
em décimo. O
Santos é o pior, com 4
pontos e na zona de rebaixamento.
Já o Corinthians
continua invicto na segundona.
Depois de cinco
rodadas, além dos
100% de aproveitamento, o líder da Série B tem o melhor ataque e a segunda melhor
defesa.
Mas, o Timão está com a cabeça
em outra competição. Amanhã o
time pode se consagrar tricampeão
da Copa do Brasil.
Para garantir o
título, basta não
perder por mais
de dois gols de diferença.
Na F1, Felipe Massa fez
um corrida
de recuperação, chegou
em quarto lugar e assumiu a vice-liderança do
Campeonato, quatro pontos atrás do vencedor de
domingo Robert Kubica.

Saúde pública

Mais um passo para amianto
ser proibido em São Paulo
O Supremo Tribunal
Federal derrubou na semana passada a liminar que
suspendia a lei proibindo o
uso do amianto no Estado
de São Paulo.
A liminar havia sido
concedida em dezembro
do ano passado com base
na ação de inconstitucionalidade movida pela CNTI
– Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Indústria, que impedia que a
lei estadual vigorasse.
Sete dos 11 ministros
votaram pela derrubada da

Divulgação

Marcos Maia, autor do projeto de lei

liminar, por entenderem
que a lei estadual está de

acordo com a Constituição
e que o Estado tem competência para legislar sobre o
tema saúde.
Os ministros também
declararam que existem
indícios de que é inconstitucional a lei federal que
permite o uso controlado
do amianto no Brasil, aprovada em 1995.
O deputado estadual
Marcos Maia (PT), autor do
projeto paulista, disse que
esta foi uma vitória histórica. “Pela primeira vez, a
maioria dos ministros votou

favorável a uma lei que prevê o banimento do amianto,
um material maligno à saúde
da população”, disse ele.
Os ministros do Supremo terão, agora, de votar o mérito da ação de inconstitucionalidade, além
de decidir se a lei federal é
constitucional ou não.
O amianto, reconhecidamente cancerígeno, é utilizado em produtos como
caixas d’água, telhas onduladas, tubulações, discos de
embreagem, mangueiras,
papéis e papelões.

Diadema

Serviço

Campanha de desarmamento
infantil e semana DST/aids

Vacine
seus filhos

Diadema começou a
sétima Campanha de Desarmamento Infantil. Até
7 de outubro, guardas civis
municipais trocarão revistas infantis por brinquedos
que se assemelham às armas
brancas e de fogo, além de
estilingues, estiletes, pipas
com cerol, entre outros.
Os guardas municipais
irão às 26 creches e 46 escolas municipais de Diadema
para falar sobre os perigos
das armas e sobre a cultura
da paz.
Desde o início da campanha, em 2002, foram recolhidas 16 mil arminhas de
brinquedo. Elas resultaram
em 3 mil quilos de plástico
que foram doados ao Programa Vida Limpa, de reciclagem de lixo.
Saúde
De hoje a sábado, Diadema também faz a semana

Divulgação

Campanha já recolheu 16 armas de brinquedo

de prevenção às Doenças
Sexualmente Transmissíveis, com o objetivo de
sensibilizar a sociedade
dos riscos dessas doenças
e discutir as formas de prevenção.
Em diferentes pontos
da cidade serão organizadas
oficinas, apresentações teatrais, gincanas, entre outras
atividades.
A programação da semana pode ser consultada
no portal www.diadema.
sp.gov.br

FIQUE SÓCIO DA COOPERATIVA
DE CRÉDITO DOS
METALÚRGICOS DO ABC.

LIGUE: 4128-4259

Sábado, dia 14, tem
a campanha nacional de
vacinação contra a paralisia
infantil (poliomielite).
Toda criança de zero
a cinco anos deve tomar
as duas doses da vacina.
Os postos atenderão das
8h às 17h.
No ABC, devem ser
imunizadas cerca 190 mil
crianças. A segunda etapa
da vacinação ocorre em 9
de agosto.
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Relator dá parecer
contrário a 158
O deputado Júlio Delgado (PSB-MG) apresentou parecer contrário à
aprovação da convenção 158, aquela que coíbe a demissão sem justa
causa. Segundo ele, o trabalhador já tem proteção contra a demissão
imotivada, o que não é verdade.
Página 3

Setor automotivo revê
produção para cima

o seu novo
emprego está aí!
Acesse: www.smabc.org.br

PLR
No começo
rejeitada
do ano as
na Magno montadoras
planejavam
produzir
Peça e
2,4 milhões
de veículos.
Agora, 3
Asbrasil.
milhões.
Acordos
na Unitec, Justiça derruba liminar
Palmann e a favor do amianto
Supremo Tribunal Federal derrubou liminar
que suspendia lei contra o uso do amianto
IGP
no Estado de São Paulo.
Página 2

Entre na página do Sindicato e tenha acesso a um
serviço exclusivo de cadastro de currículos. Mostre
suas qualidades para 49 mil empresas em todo o
Brasil. Acesse o quanto antes!

Em assembléia, trabalhadores na Asbrasil consideraram
valor baixo e rejeitaram a proposta. Página 3
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Até que enfim
Na Bahia, a Justiça
condenou a empresária
Claudete Sagrilo a 3 anos e
4 meses de prisão por usar
trabalho escravo em três
fazendas.

Muito bem
Marta Suplicy, escolhida
como pré-candidata à
prefeitura de São Paulo,
disse que Alckmin (PSDB)
e Kassab (DEM) são faces
da mesma moeda.

Cana neles!
Quatro policiais, entre eles
o delegado Roberto Carrel,
foram presos acusados
pelo desvio de 200 quilos
de cocaína de um cartel
colombiano, apreendidos
em Itu.

Marajá
Investigado por receber
propinas, Robson
Marinho, conselheiro do
Tribunal de Contas do
Estado, tem uma ilha
na baía de Paraty e um
prédio de oito andares em
São José dos Campos.

Desvio
A Receita Federal
passou a intimar dois mil
contribuintes, suspeitos de
sonegarem R$ 1 bilhão. A
lista completa tem 22 mil
nomes.
Carta falsa
Máfia da carteira de
habilitação já derrubou 14
delegados titulares
de Circunscrições de
Trânsito na Grande
São Paulo e no Litoral.

Não pode
Está suspensa por 60 dias
a cobrança de ponto extra
das tevês por assinatura.
Cidadania
No Rio, a Justiça
condenou o HSBC a
multa de R$ 1 milhão
pelo não fornecimento de
extratos em braile para os
clientes com deficiência
visual. O banco vai
recorrer.

saiba mais

A águia e os homens

Leonardo Boff, em “A
águia e a galinha”, reconta uma história nascida
na África. Havia um criador de cabras que, passando ao pé de uma montanha, encontrou uma águia
muito ferida. Achou que
ela estivesse morta e a levou ao seu vizinho, amante de pássaros. Na manhã
seguinte o homem percebe
que a águia está viva, mas
cega. Ele a leva para o galinheiro. Ela ali aprende a
viver como uma galinha.
Após alguns meses ele
vê que ela voltou a enxergar, mas considera que ela
havia se transformado em
uma águia-galinha. Porém, um naturalista lhe argumenta: “uma águia tem
dentro de si o chamado do
infinito. Seu coração sente os picos mais altos das
montanhas. Por mais que
seja submetida a condições
de escravidão, ela nunca
deixará de ouvir sua própria natureza de águia que
a convoca para as alturas
e para a liberdade”!
O que esta fábula tem a
ver com a gente?
Nos diversos espaços,
inclusive dentro da fábrica,
os trabalhadores sabem: somos águias. Se parte de nós
permanece aprisionada e
alienada, nosso trabalho é
libertar-nos enquanto con-

Anfavea revê
produção para cima
A Anfavea elevou para cima as projeções da
indústria automobilística
para vendas, exportações
e produção neste ano. No
começo do ano, o setor
calculava crescer 17,5%, correspondente a 2,4 milhões de
veículos. Depois de ver os
resultados dos primeiros cinco meses, a expectativa subiu
para 24,2%, ou três milhões
de unidades vendidas.
Quanto às exportações,
as montadoras esperavam
repetir o faturamento do
ano passado, de R$ 23 bilhões. Mas, com a demanda
aquecida no mercado internacional, o volume revisto
agora é de alta de 7,4%, com
o faturamento alcançando
R$ 24 bilhões.
A produção estava prevista para crescer 8,9%, com

tribuímos para que nossos
companheiros libertem-se.
Libertarmo-nos
de quê?
De todas as formas de
opressão. Hoje, em várias
fábricas, temos a proposta
de uma nova forma de produzir em células e trabalho
em grupo. Mas, nos perguntamos se de fato é um
trabalho que liberta, autônomo e criativo. De maneira geral, não. Ser livres
e inteiros no trabalho implica em relações verdadeiramente democráticas.
Como voar mais alto?
Este processo de busca pela libertação, e ser
inteiro, implica na busca pela humanização e
no amor pela vida como a
bússola que nos orienta. O
ser inteiro e mais humano
só pode ser construído na
relação com o outro. Portanto, esta busca e caminhada é coletiva.
De posse dessa bússola contribuímos todos,
em nosso dia-a-dia, para voarmos como a águia
da fábula: E começou a
voar, a voar para o alto,
a voar cada vez mais alto. Voou...voou...até confundir-se com o azul do
firmamento.
Departamento de Formação

Reprodução

Previsão agora é de produzir 3 milhões de unidades neste ano

3,2 milhões de veículos
ante 2,9 milhões registrados no ano passado. Agora
deve expandir 15%, o que
significam 3,4 milhões de
unidades.
Os índices apontam
para uma nova quebra de
recorde histórico. Desde
janeiro, o total de carros
produzidos tem mantido a
marca mensal superior a 200

mil unidades.
Em maio, o setor fabricou 298,9 mil unidades,
um pequeno decréscimo
em relação ao mês anterior,
que fechou em 300,5 mil. A
queda é por causa dos dois
feriados prolongados. Nos
cinco primeiros meses do
ano, a produção já atinge
l,37 milhão, 21% mais do
em igual período de 2007.

Professores estaduais

Educafro

Chapa 1 ganha
eleição na Apeoesp

Inscrições
abertas em
Diadema

Com 35 mil votos
(54%), a professora Maria
Izabel Azevedo Noronha, da
Chapa 1, foi eleita presidenta da Apeoesp, o Sindicato
dos Professores do Ensino
Público de São Paulo.
A Chapa 2 obteve 35%
dos votos e fará parte diretoria da entidade. As chapas 3 (3,6% dos votos) e 4
(3%) não alcançaram índice
suficiente para compor a
direção.
A posse da nova dire-

toria, com mandato de três
anos, acontecerá no próximo dia 28 de junho.
Luta
Nesta sexta-feira, a categoria vai suspender as aulas para assembléia na Praça
da República para discutir a
novas medidas do governo
Serra que, na visão da entidade, precarizam o trabalho
dos professores. Entre elas
está a imposição de aulas
compulsórias.

Estão abertas as inscrições ao curso de prévestibular Educafro no
núcleo Grande Otelo, que
é realizado na Regional
Diadema. O início das
aulas está previsto para
julho.
A mensalidade é de
R$ 20,00, correspondente
a 5% do salário mínimo,
e o material didático vale
R$ 45,00.
As inscrições devem
ser feitas aos sábados, das
10h às 16h, na própria
Regional. Os interessados devem levar cópia do
RG e do CPF, certificado
de conclusão do ensino
médio, comprovantes de
residência e renda e uma
foto.
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Convenção 158

1º de Maio

Relator apresenta parecer contrário

Os ganhadores
da promoção

Setor automotivo

Publicidade

notas e recados
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O deputado Júlio Delgado (PSB-MG), relator da
convenção 158 na Comissão de Relações Exteriores
da Câmara Federal, apresentou parecer contrário à
aprovação do texto.
A convenção 158 coíbe
as empresas de demitir o
trabalhador sem justa causa.
Pela convenção, alguém só
pode ser mandato embora
em caso de dificuldades financeiras.
Mas, segundo o deputado, o País já tem um
sistema de proteção ao trabalhador baseado no Fundo
de Garantia, multa de 40%
sobre o saldo do FGTS,
aviso prévio e o segurodesemprego.

“Esse sistema proporciona uma proteção para o
emprego e uma compensação na dispensa sem justa
causa”, argumentou.
Revolta
Essa posição do relator
causou revolta entre parlamentares da própria Comissão de Relações Exteriores,
entre eles o deputado Vieira
da Cunha (PDT-RS), relator
da convenção 151, que instala negociação coletiva no
serviço público.
Ele disse que vai apresentar voto em separado a
favor da convenção 158 e
contra o parecer de Júlio
Delgado.
O presidente do Sin-

agenda
A+Z Partner (Proema)
Reuniões hoje, na
Regional Diadema,
para debater o PLR, nos
seguintes horários: 12h30
para quem trabalha no
turno da tarde, 14h30
para o turno da manhã,
e 17h30 para o turno
do dia. Quem trabalha
à noite pode escolher o
melhor horário.
ABR
Plenária hoje, às 17h30,
na Sede do Sindicato,
para discutir PLR e
assuntos internos.
Autometal
Reunião quinta-feira, na
Regional Diadema, para
discutir PLR e problemas
internos. Às 7h para os
trabalhadores do 3º turno,
às 10h para o pessoal do
2º turno, às 15h e às 16h
para os companheiros do
1º turno e às 17h30 para o
pessoal dos demais turnos.
Irbas
Plenária para discutir
políticas de cargos e
salários nesta quintafeira, na Sede do
Sindicato, às 10h para o
pessoal do segundo turno,
e às 15h30 para quem
trabalha no primeiro
turno.

dicato, José Lopez Feijóo,
afirmou que o parlamentar
está totalmente equivocado,
já que o trabalhador não
tem nenhuma proteção nas
relações de trabalho.
“Os trabalhadores brasileiros vivem debaixo de
uma instabilidade no trabalho, baixos salários, jornadas extenuantes e até trabalho escravo”, disse.
Feijóo lembrou ainda
que os patrões usam a rotatividade para achatar os
salários. “Entre dezembro
de 2006 e março deste ano
a rotatividade alcançou percentual de 45%, provocando a redução do salário médio dos trabalhadores. É um
absurdo!”, concluiu ele.

Rivaldo de Oliveira
Dantas, da IGP; Marcelo
Papa Herzogerath, da Filtrágua; Lusinete Marques
de Lima, da Toledo; e Nidoran de Lima Almeida, da
Ford, foram os sorteados
pela promoção 1º de Maio
um povo de luta. Ao responder a pergunta O que você
faz para conquistar mais
direitos?, todos responderam que vão à luta.
Rivaldo e Marcelo
foram contemplados com
exemplares do livro Rebeldes e Contestadores, de Marco Aurélio Garcia, sobre
como os trabalhadores
conquistaram uma série de
direitos. Já Nidoram e Lusinete levam exemplar da
edição especial da Revista
Teoria e Debate sobre os 40
anos dos movimentos de
1968 pelo mundo. As duas
publicações foram cedidas pela Fundação Perseu
Abramo.
Os ganhadores devem
entrar em contato com a
redação da Tribuna Metalúrgica pelos telefones
4128-0287 e 4345-5008
para combinar a retirada
das publicações.

Dino Santos

Manifestação pela aprovação da
convenção 158 e 151

PLR

Duas rejeições e três aprovações
Os últimos dias da semana passada comprovaram o quanto a PLR já está
incorporada pelos metalúrgicos do ABC. Companheiros de duas empresas alertaram as fábricas a voltarem à
mesa de negociação e tratar
o assunto com mais respeito, pois com baixos valores
a resposta é não.
Isto ocorreu na Asbrasil, na qual os trabalhadores
rejeitaram por unanimidade
a proposta de PLR .
“Na fixação de metas
conseguimos avanços, pois
diminuímos as exigências já
que os trabalhadores não tinham como atingir. Quanto
ao pagamento, foi uma tremenda decepção, o valor foi
muito baixo”, lamenta Carlos André Gomes, o Tietê,
do Comitê Sindical.
O valor oferecido pela
Asbrasil é o mais baixo entre as empresas do mesmo
porte. Por isso, os trabalhadores querem um valor mais
justo. “A empresa fez pouco caso da nossa proposta
e insistiu no baixo valor,
mesmo depois no nosso
aviso de que não seria aceito”, conta Tietê.
O diretor do Sindicato, Juarez Barros, o Buda,
disse que a empresa tem até

Acordo na Unitec garantiu PLR aos afastados

o final do dia de hoje para
melhorar os valores.
“Os trabalhadores deram o prazo para a empresa
apresentar nova proposta.
Caso não aconteça, já aprovamos o envio do aviso de
greve.”
Magno Peça
Os trabalhadores das
duas unidades da Magno
Peça, Diadema e São Bernardo, também rejeitaram a
proposta porque o valor está abaixo das possibilidades
da fábrica.
“Todos os números
mostram grande crescimento, como produção maior e
aquisição de novos galpões.
Tudo isso justifica uma boa
PLR ”, acredita Buda.
O Sindicato vai procurar a empresa para reabrir as
negociações. “Espero que
eles tenham juízo e entendam que os trabalhadores
não estão blefando”, alerta

o diretor do Sindicato.
Aprovações
Em Diadema, o acordo
de PLR foi fechado em duas
empresas. Na IGP, o pagamento sai dia 20 de julho e
20 de março de 2009. Já na
Palmann, a primeira parcela
será em 15 de julho e a segunda em janeiro de 2009.
“A organização no local de trabalho nos possibilitou avanços importante nos
últimos meses, como esta
conquista”, destaca Claudionor Nascimento, diretor
do Sindicato. O pessoal da
Unitec, de Ribeirão Pires,
também aprovou a proposta de PLR e o pagamento
será em 29 de julho e 26 de
fevereiro de 2009.
Lá, os companheiros
também garantiram que os
trabalhadores afastados por
acidente e doença ocupacional ou licença maternidade
recebam o benefício.
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