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Publicação diária do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC 

Encontro entre o pre-
feito eleito Luiz Marinho e 
o presidente da Fiesp, Paulo 
Skaf, realizado na terça-fei-
ra, resultou na construção 
de uma nova escola do Sesi 
em São Bernardo.

A escola terá 1.000 
alunos nos ensinos funda-
mental e médio, em perí-
odo integral, com biblio-
teca, sala de informática e 
quadra poliesportiva. 

O local será definido 
assim que Marinho assu-
mir, mas tudo indica para 
uma área de 15 mil metros 
quadrados no bairro Batis-
tini, entre a Via Anchieta e a 

Rodovia dos Imigrantes.
A intenção é inaugurar 

a escola já no próximo ano. 
“A cidade tem uma deman-
da grande por uma escola 
desse tipo”, disse Marinho 
depois do encontro.

O presidente da Fiesp, 

afirmou que a construção 
da nova escola se deve em 
razão da importância da 
cidade e do pedido do pre-
feito eleito. 

Os dois também discu-
tiram a construção de uma 
biblioteca em área de 1.500 
metros quadrados, no bair-
ro Montanhão.

Para o vice-presidente 
do Sindicato, Rafael Mar-
ques, a nova escola também 
é resultado da luta por mais 
vagas gratuitas e de qualida-
de para os filhos dos traba-
lhadores. 

“Desde que o Sistema 
S começou a tomar medidas 

contra os trabalhadores, 
como a cobrança de men-
salidades, nós denunciamos 
que os serviços das entida-
des como Sesi e Senai deve-
riam ser gratuitos, com foco 
na abertura de mais vagas”, 
comentou. 

O anúncio da nova es-
cola é também um reconhe-
cimento da entidade quanto 
ao déficite de vagas em São 
Bernardo. “Com o trabalho 
do Ministério da Educação 
e, agora, com o prefeito 
eleito, estamos avançando 
nas vagas gratuitas e de qua-
lidade aos filhos dos traba-
lhadores”, afirmou.

Marinho ao sair do encontro com Skaf

Número e valores dos acordos de PLR aumentam ano-a-ano

Luciano Vicioni

O atendimento 
do Departamento 
Jurídico no Sindica-
to se encerra hoje, e 
retornará dia 13 de 
janeiro.

O Departamen-
to de Saúde também 
trabalha até hoje e vol-
ta dia 12 de janeiro. 

O Sindicato sus-
penderá suas ativida-
des na Sede de São 
Bernardo e Regio-
nais Diadema e Ri-
beirão a partir de 19 
de dezembro e as reto-
mará dia 6 de janeiro. 
Nesse período haverá 
plantão na Sede, em 
São Bernardo.

A Cooperativa 
de Crédito dos Me-
talúrgicos do ABC 
estará fechada entre 
24 de dezembro e 5 de 
janeiro.

O  C l u b e  d e 
Campo dos Meta-
lúrgicos funcionará 
normalmente nos fi-
nais de semana, exceto 
dias 24 e 25 de dezem-
bro e 31 de dezembro 
e 1º de janeiro.

A Tribuna Me-
talúrgica deixa de cir-
cular hoje.

Funcionamento 
do Sindicato
neste final

de ano Os metalúrgicos do 
ABC embolsaram R$ 184 
milhões com o recebimento 
da segunda parcela da PLR, 
que está sendo acertada nes-
te final de ano ou logo no 
início de 2009. O montante 
pode variar para cima, já que 
a segunda parcela tem valo-
res vinculados a metas.

No total, foram assina-
dos 238 acordos neste ano, 
envolvendo 92 mil trabalha-
dores, de acordo com dados 
da subseção do Dieese. 

Somando aos R$ 167 
milhões já pagos na primei-

ra parcela, o acumulado fica 
em R$ 351 milhões. 

“Esse dinheiro está im-

pulsionando a economia do 
ABC, fazendo girar a roda 
de mais compras, mais pro-

dução, com mais emprego e 
salários”, comentou o pre-
sidente do Sindicato, Sérgio 
Nobre. 

Ele disse que, a cada 
ano, aumenta o número de 
acordos e o total de traba-
lhadores beneficiados, além 
do valor pago.

“A nossa organização 
permite o aumento do va-
lor da PLR a cada ano, pelo 
menos com a correção da 
inflação. Isso faz bem para 
o trabalhador e também 
para a economia do ABC”, 
comentou Sérgio Nobre.



Chega ao 
Congresso 
projetos 

de ratificação das 
Convenções 151 – 
sobre negociação no 
serviço público – e 158, 
que proíbe a demissão 
imotivada.

Inscritas chapas para 
96 CSEs com 320 
candidatos para a 
eleição no Sindicato.

Edson 
Santos 
assume 

a Secretaria de 
Promoção
Racial do governo 
federal.

Chega 
a seis 
milhões o 

número de veículos 
na cidade de São 
Paulo.

Depois de protesto, 
cipeiro é reintegrado na 
Metalúrgica Irene.

Brasil liquida 
sua dívida 
externa.

Mercedes 
anuncia a 
contratação de 

mais 500 metalúrgicos.

Ato na 
Asbrasil 
denuncia 

alta rotatividade e 
chama a atenção 
para a Convenção 
158.

Câmara 
Federal 
aprova 

criação da TV 
Pública.

Processo 
eleitoral 
começa 

com inscrições 
de chapas 
para eleição 
dos Comitês 
Sindicais.

Membros do CSE 
demitidos pela Ifer montam 
acampamento na porta da  
fábrica.

Serra 
apresenta 
projeto 

para regularizar 
grilagem no Pontal do 
Paranapanema em 
áreas reivindicadas 
para reforma agrária.

Relatório da 
Comissão 
Pastoral da 

Terra mostra que 
áreas de avanço do 
agronegócio são as 
que mais concentram o 
desmatamento e casos 
de trabalho escravo.

Assembléia define 
calendário eleitoral no 
Sindicato. 

Na primeira edição descentralizada, 
Fórum Social Mundial faz mais de 
800 ações pelo mundo.

Fórum de Davos prevê
quebradeira de bancos, recessão 
nos Estados Unidos e a crise da 
agiotagem. 

Fiscalização 
flagra 41 
trabalhadores 

em situação de 
escravidão em 
fazenda de Blairo 
Maggi, governador de 
Mato Grosso e maior 
plantador de soja e 
algodão do mundo.

Ford contrata 46 trabalhadores 
para a fábrica de caminhões. 

OIT anuncia que taxa de desemprego na 
América Latina, de 8,5%, é a menor em 
seis anos. Cooperativa de Crédito 

dos Metalúrgicos do 
ABC e Federal Mogul 
assinam acordo 
para desconto de 
empréstimo em folha de 
pagamento.

Relatório 
da Receita 
Federal 

afirma que os bancos 
são os maiores 
sonegadores de 
impostos no Brasil.
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Implantada 
a lei seca no 
Brasil.

Justiça 
impede 
privatização 

da Cesp.

Escolas de Samba 
Vila Isabel e Unidos 
da Piedade destacam a luta dos 
trabalhadores em seus desfiles.

Mídia causa 
pânico ao 
anunciar 
epidemia 
de febre 
amarela 
que nunca 
existiu.

Previdência completa 
85 anos como uma das 
maiores distribuidoras 

de renda do mundo. São R$ 14 
bilhões mensais a cerca de 26 
milhões de brasileiros.

Trabalhadores na Alumbra 
garantem o primeiro acordo 
de PLR do ano.

Trabalhadores 
na Ifer 
protestam 

contra demissões 
arbitrárias.

Centrais lançam 
campanha de coleta 
de assinaturas pelas 40 
horas semanais

22 24

1º
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Publicação diária do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC 

Metalúrgicos 
fazem ato na Av. 

Paulista para 
condenar postura dos 

bancos de segurar o 
crédito para produção 

e para o consumo. 

Governo Serra corta 
mais da metade das verbas do Expresso ABC, de 
modernização no transporte ferroviário na região.

Acordo na Legas 
cria plano de cargos, 
reenquadra funções e 

aumenta salários.

Segunda 
Jornada 
ABCD 

Maior cria o Fórum 
Social do ABC.

Contra a 
imposição 

de tarifa 
pelo Itaú, 

pessoal na 
Makita cruza 

os braços por 
duas horas.

Eleitos os 16 novos membros do 
Sistema Único de Representação na 
Ford.

Previsão das 
montadoras é 
fechar o ano 

com a produção de 
2,815 milhões de 
unidades, a maior 
de toda a história.

Baseados em números dos 
setores, Sindicato garante que 
empresas podem atravessar a 

crise mantendo o nível de emprego.

60 anos da 
declaração 
universal 

dos direitos 
humanos.

Centrais sindicais promovem 
em Brasília a 5ª Marcha da 
Classe Trabalhadora para 

reivindicar valorização do trabalho, 
manutenção do emprego e renda 
diante da crise de agiotagem.

Trabalhadores 
na Panex param 
produção por duas 

horas contra a cobrança de 
tarifa pelo Itaú.

Em palestra no Sindicato, o 
economista Luiz Gonzaga 
Belluzzo, afirma que para entender a crise de 
agiotagem é necessário desligar a televisão, como 
crítica ao papel da imprensa.

Em nota, Sindicato apóia 
ministro da Secretaria 
Especial dos Direitos 

Humanos, Paulo Vannuchi, 
e pede a punição de quem 
praticou crimes de tortura 
durante a ditadura militar.

Panfletagem 
comemora 
Dia da 

Consciência Negra.

Metalúrgicos fazem 
arrecadação em 

dinheiro às famílias do 
Jardim  Limpão que 

perderam suas casas 
em incêndio.

Metalúrgicos 
começam 
arrecadações 

às vítimas das 
enchentes em Santa 
Catarina.

Assembléia dos 
trabalhadores na 

Fris Moldu Car 
aprova acordo 

para pagamento 
de parte dos 

direitos.

Metalúrgicos do grupo 10 fecham 
campanha salarial e conquistam 3% de 
aumento real. 
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Dentro do 
Projeto 
Marmita Zero, 

trabalhadores 
conquistam restaurante 
na Lumasa, a décima 
na categoria.

Depois de 
quatro dias 
de greve dos 

trabalhadores, Ifer 
suspende a demissão 
de membros do CSE.

Manifestação 
em Diadema 
lembra vítimas 

de acidentes do 
trabalho.

Atos em todo 
o Brasil pela 
redução da 

jornada de trabalho para 
40 horas.

Tribuna inicia 
série sobre 
revoltas 

e revoluções na 
História do Brasil, em 
comemoração ao 1º de 
Maio.

Balanço da 
Previdência 
diz que 

nexo epidemiológico 
aumentou o registro 
de doenças 
profissionais.

Chapa 1 é eleita 
e Sérgio Nobre 
torna-se o novo 

presidente do Sindicato.

PT apresenta 
projeto que 
regulamenta 

taxação das grandes 
fortunas, prevista na 
Constituição.

Metalúrgicos contam com 
comitês internacionais em 
22 multinacionais.

Trabalhadores 
na Volks param 
a produção nos 

três turnos em 
protesto contra 
o atendimento 

médico.

Acordo com 
a Scania 
garante a 

formalização dos 
companheiros 
contratados 
como PJ - 
Pessoa Jurídica. 

12 milhões de pessoas 
ascendem da classe E 
para a C, que se torna a 

maior. Resultado da combinação 
dos programas de transferência 
de renda, aumento do salário 
mínimo e do emprego.

Comissão do Senado aprova fim 
do fator previdenciário e reajuste 
maior que a inflação para as 
aposentadorias.

Nova campanha 
para o garoto Breno 
consegue cadastrar 

mais de três mil pessoas 
como doadoras de medula 
óssea. Filho de trabalhador 
na Mercedes, o menino 
sofre de aplasia medular.

Todas as chapas 
apoiadas pelo Sindicato 
vencem as eleições

nos CSEs.

Centrais 
sindicais são 
reconhecidas 
pelo 
Congresso 
Nacional 
e passam 

a fazer parte da estrutura 
sindical brasileira.

Metalúrgicos 
na VMG 

conquistam 
sábado livre.

Encabeçada por 
Sérgio Nobre, 
chapa única é 

inscrita para a segunda 
fase da eleição no 
Sindicato.

Categoria 
soma 2 
milhões 

de metalúrgicos no 
Brasil e retoma ao 
mesmo nível
de 1991.

Metalúrgico na 
MetoKote faz protesto 
contra demissão 

de trabalhador portador de 
doença profissional.

Saem as primeiras sentenças 
judiciais individuais contra a 
cobrança de mensalidades

pelo Sesi.

Trabalhadores 
conquistam 

sábados 
alternados na 

Fibam.

Salário 
mínimo é 
reajustado 

em 9,21% e 
acumula 37% 
de aumento real 
desde 2003.

Porche anuncia 
compra da 
Volks, que tinha 

comprado a Scania.

Brasil se torna o sexto 
maior produtor de 
carros do mundo.

Primeiro dia da eleição 
aos CSEs.
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Em campanha salarial, 
metalúrgicos param turno 
da tarde na Mercedes-Bens 

e parte da manhã na Scania, em 
mobilizações por acordo.

Tribunal Superior do 
Trabalho confirma 
garantia de emprego ao 

metalúrgico nas empresas do 
grupo 10 portador de doença ou 
sequela de acidente no trabalho.

Começam as 
negociações 
de 
campanha 
salarial com 
o grupo 10.

Organização 
Internacional 
do Trabalho 

declara que a proteção 
às pessoas e aos 
trabalhadores deveriam 
ser prioridades dos 
governos diante da crise 
da agiotagem.

No segundo 
turno, 
Marinho é 

eleito prefeito de São 
Bernardo, Oswaldo 
Dias de Mauá, e Aidan Ravin de Santo 
André. O PT e o PSDB são os partidos 
que mais crescem nas eleições. O DEM 
(ex-PFL) o que mais diminui de tamanho.

No primeiro turno da eleição municipal, PT obtém 638 mil 
votos nas sete cidades da região, o dobro do segundo 
colocado, o PSDB. Câmaras renovam 46% dos seus 

vereadores. No primeiro turno são eleitos, Mário Reali (PT), em 
Diadema; Aurichio (PTB), em São Caetano; Clóvis Volpi (PV), 
em Ribeirão; e Kiko Teixeira (PSDB), em Rio Grande. Em São 
Bernardo, Santo André e Mauá, eleição vai a segundo turno.

Trabalhadores no 
grupo 3 decidem 
iniciar greve por 

proposta salarial.
Na mesma assembléia 
são aprovados acordos 
com fundição, com 
3,13% de aumento real,
e com grupo 2, com 3%.

Realizado 
debate 
sobre 

Trabalho Decente 
como primeira 
atividade do 6º 
Congresso.

Depois de uma 
semana de 
paralisações 

e protestos, categoria 
consegue acordo com o 
grupo 3 e garante 3% de 
aumento real.

Trabalhadores na 
Mescla, de Ribeirão 
Pires, conquistam 

restaurante dentro do projeto 
Marmita Zero.

Comitê 
Sindical 
na 

Labortub é 
reconhecido 
pela empresa. 

Parando 
fábricas 
do grupo 

3, metalúrgicos 
começam a 
conquistar acordos 
em separado.

Mobilizações por acordo 
na Volks, Ford e grupo de 
fábricas em Diadema.

Assembléia que 
lotou rua do 

Sindicato aprova 
acordos com montadoras

e grupo 8. Nas montadoras, 
3,6% de aumento real.

No G.8, 3%.

PIB brasileiro cresce 6% no primeiro semestre e 
atinge R$ 1,38 trilhão.

Sindicato lança o 6º Congresso da categoria. Previsto para 
terminar em maio de 2009, coincidirá com as comemorações 
dos 50 anos da entidade.

SETEMBRO

OUTUBRO

3

1º

O Tribunal 
de Justiça 
de São Paulo 

declarou o coronel 
Carlos Brilhante Ustra 
responsável por crimes 
de tortura de presos 
políticos durante a 
ditadura militar.
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Ato de trabalhadores 
terceirizados na Mercedes 

Benz marca no ABC a 
Jornada Mundial pelo Trabalho 

Decente.
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Volks 
anuncia 
60 

contratações.
Brasil assina 
Convenção 182 
da OIT que lista 

as piores formas de 
exploração do trabalho 
infantil.

Assembléia 
aprova 
pauta da 

campanha salarial

Sindicato propõe ao 
governo criação da 
Câmara Setorial de 

Alimentos no Brasil para conter alta 
de preços.

Luiz Marinho, ex-
presidente do 
Sindicato, deixa 

Ministério da Previdência 
para se candidatar a 
prefeito de São Bernardo.

Justiça libera 
pesquisa com 
células tronco no 

Brasil.

Ford anuncia a criação do turno 
da noite na fábrica de caminhões 
e a abertura de 400 vagas.

Trabalhadores na Arcellor Mittal, 
dona da Inox Tubos de Ribeirão 
Pires, assinam acordo mundial 

sobre segurança e saúde.

Depois de sete anos, 1º de 
Maio volta a ser comemorado 
no Paço de São Bernardo.

Livro da tese de doutorado do economista Jefferson da 
Conceição, do Dieese, prova que sindicalismo não afeta 
a atividade das empresas.

Protesto dos trabalhadores na 
Fris Moldu Car contra plano 

de recuperação apresentado 
pela fábrica.

Estudo da Subseção Dieese 
do Sindicato revela que 
redução da jornada de 
trabalho criaria 52 mil vagas 
no ABC.

Conjunto residencial Alzira Franco, em Santo André, é a primeira 
obra do PAC inaugurada na região.

Sindicato 
inaugura 
curso de 

libras, linguagem 
para surdos e 
mudos.

Até este dia, 
categoria fecha 
90 acordos de 

PLR, com total de R$ 
140 milhões.

Mensalistas 
na Mercedes 
iniciam 

campanha por uma 
política de promoção 
pessoal.

Metalúrgicos do 
ABC participam 
do Dia Nacional 

de Lutas pelas 40 
horas, pelo fim do fator 
previdenciário e pela 
ratificação da  Convenção 
158 da OIT.

Absolvição do 
fazendeiro Vitalino 
Bastos, acusado 

de ser mandante do 
assassinato da missionária 
Dorothy Stang, deixa o 
Brasil indignado.

Conferência dos 
trabalhadores na 
Volks, na Alemanha, 
reivindica manutenção da 
representação sindical, 
ameaçada pela Porsche.

Os 30 anos da greve de 12 de maio 
na Scania são lembrados com ato 
na montadora, debate no Sindicato, 

relançamento do filme Linha de Montagem 
e participação do presidente Lula.

Aula inaugural da 
parceria entre a 
Federal do ABC e 

sindicatos da região.
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Lançado o novo Gol. 
Modelo é resultado de 
acordo de investimentos 

entre Sindicato e Volks.

Com 257 companheiros e companheiras 
eleitos em 98 Comitês Sindicais e 27 membros 
no Conselho da Executiva, nova diretoria do 

Sindicato é empossada em festa no Clube da Ford. 
Evento contou com a presença do presidente Lula e 
de milhares de metalúrgicos e seus familiares. 

Explosão em forno na Cabomat fere 
metalúrgico com gravidade. Trabalhadores 
fazem um dia de greve em protesto.

Metalúrgicos na Terbraz conquistam restaurante na 
fábrica e sábados alternados.

Montadoras 
e grupo 3 
(autopeças) 

oferecem 0% de aumento 
real e metalúrgicos 
preparam mobilização.

Assembléia no 
Sindicato aprova 

aviso de greve 
às montadoras 

e ao grupo 3. 
Também autoriza 
continuidade das 
negociações com 

grupos 2 e 8.

Acordo de jornada 
abre 40 vagas na 
Kostal.

Mercedes-Benz anuncia investimentos 
de R$ 1,5 bilhão no ABC para ampliar 
produção.

Baseado no crescimento da produtividade 
industrial em 4,12%, metalúrgicos dão 
prazo para a acordo de campanha salarial 

aos setores patronais.

CUT faz 
assembléia popular 
em São Bernardo 

em comemoração aos 
seus 25 anos.

Equipe 1 da Volks é a campeã 
regional da taça Jubilieu de 
Prata de futsal da CUT.

SUR Ford 
inova e debate 
violência 

contra a mulher nos 
Diálogos de Segurança 
com os trabalhadores.

Após três 
graves 

acidentes, 
trabalhadores na 

Rassini param 
o trabalho em 

protesto contras as 
más condições de 

trabalho.

A primeira proposta econômica da 
campanha salarial vem do grupo 8. Os 
7,5% de reajuste são rejeitados.

Estudo da 
subseção 
do Dieese 

do Sindicato afirma 
que a renda dos 
metalúrgicos 
representa 34% 
dos R$ 1,1 bilhão 
de salários pagos 
todo mês aos 
trabalhadores na 
região.

Base do 
Sindicato volta 
a superar 

100 mil metalúrgicos, 
depois de 13 anos.

Trabalhadores na Toledo 
aprovam acordo de PLR com 
validade por três anos, o 

primeiro na categoria com prazo tão 
longo.

Acordo de prensas é renovado e 
impõe a proibição do uso de pinças. 

Trabalhadores na Grob denunciam 
à matriz alemã irregularidades na 
fábrica, como falta de negociação 

de PLR, condições de trabalho e 
pressão das chefias.

Dieese anuncia que maioria das 
campanhas salariais no primeiro 
semestre tiveram 2% de aumento real, 
em média.

Sindicatos 
propõem a 
rearticulação 

da Câmara 
Regional do ABC.

Metalúrgicos da 
CUT entregam 

pautas das 
campanhas 

salariais estadual e nacional, com 
atos na Fiesp e na Anfavea. Com 
as cláusulas sociais já renovadas 

desde 2007, campanha discutiu 
apenas questões salariais.

Num só dia, 
Sindicato 
faz 10 

assembléias de 
PLR.

JULHO
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1º

2

21 26
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5 12
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13 16 29 30
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2 3 10
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