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• Em defesa do emprego
• Contra a redução de salários
• Contra a retirada de direitos

• Incentivos com contrapartidas sociais
• Pela queda dos juros

vamos
ocupar as ruas!
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Emprego e renda na
indústria crescem em 2008

Pesquisa IBGE
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A semana termina com 
boas notícias para os ti-
mes paulistas. O Palmei-
ras finalmente conseguiu 
a liberação de Keirri-
son e poderá contar com o 
atleta na Libertadores.

O outro ho-
mem de ata-
que continua 
i n d e f i n i -
do. Enquan-

to Kleber parece ficar 
cada vez mais longe, 
a diretoria corre atrás 
de outros nomes, como 
Alecssandro.

No São Pau-
lo, a novida-
de foi a indica-
ção de Muricy 
Ramalho co-

mo o 13º melhor treina-
dor de clubes do mundo 
em 2008.

A outra boa 
vem da Euro-
pa. Se Kaká 
for mesmo pa-

ra o Manchester City, o 
Tricolor pode faturar qua-
se R$ 17 milhões, por ser 
o formador do atleta.

Os corintianos 
comemoram a 
recuperação 
física de Ro-

naldo. O Fenômeno já 
até posa pra fotos com o 
“tanquinho” a mostra.

Já o Santos 
aguarda a che-
gada do meia 
Bolaños para 
a assinatura 

do contrato. O Peixe tam-
bém continua atrás do la-
teral esquerdo Léo.

O Santo André 
continua na lu-
ta para remon-
tar um time, após 
perder os princi-
pais destaques 

da temporada passada, 
na qual garantiu dois 
acessos. O São Caeta-
no, por sua vez, contra-
tou mais de dez jogadores 
e está esperançoso para a 
temporada 2009.

Terminam na próxi-
ma terça-feira as inscrições 
para os cursos que o Sindi-
cato e o Senai oferecem na 
Regional Diadema.

A parceria conta com 
aulas de matemática bási-
ca, trigonometria, desenho 
mecânico, controle de me-
didas, eletricista instalador 
e comandos elétricos.

Sócios e dependentes 
que desejarem se inscrever 
devem ir até a Regional, 
das 10h às 13h e das 14h30 
às 18h, e levar carteira de 
associado, xerox do RG e 
o último holerite. 

Trabalhadores desem-
pregados devem apresen-
tar carteira profissional e 
xerox do RG. 

A Regional Diadema 
fica na Av. Encarnação, 
290 – ao lado do terminal 
Piraporinha.

Os interessados em se 
inscrever no curso pré-ves-
tibular do Núcleo Integra-
do Esmeralda do Educafro 
devem fazer sua matrícula 
ou rematrícula amanhã ou 
no próximo sábado na Fa-
culdade UniA – rua Sena-
dor Fláquer, 456, Centro, 
Santo André.

As inscrições vão das 
9h às 13h e serão válidas 
para o ano letivo de 2009. 

O curso é grátis. Mais 
informações pelo telefone 
4973-2208.

Inscrições
terminam
terça-feira

Pré-vestibular 
do Educafro

Doação de sangue

Convênio Senai

Cursinho

O emprego na indús-
tria brasileira cresceu 2,5% 
nos doze meses de 2008 
na comparação com 2007, 
enquanto a folha de paga-
mento aumentou 6,3% no 
mesmo período.

Os números fazem 
parte do levantamento di-
vulgado esta semana pelo 
IBGE.

Ainda de acordo com 
a pesquisa, a folha de paga-
mento dos trabalhadores da 
indústria teve expansão em 
13 dos 14 locais consulta-
dos também na comparação 
entre os anos de de 2008 e 
de 2007. 

Mais emprego
O mesmo levantamen-

to revelou que, em relação 
ao mês anterior, o número 

de postos de trabalho subiu 
em 11 dos 18 setores da in-
dústria do País pesquisados 
em novembro.

Na comparação com 
2007, em 2008 o mês de 
novembro apresentou 0,4% 

de elevação no emprego in-
dustrial.

No mesmo tipo de 
comparação, houve incre-
mento da folha de paga-
mento em 12 dos 18 ramos 
investigados. 

Folha de pagamento também teve alta no ano

A aposentada Amélia 
Del Vechio Risseto, de 85 
anos, avó do companheiro 
André Luiz Ceconello, 
da Mercedes, precisa de 
doações de sangue.

Ela está internada no 
Hospital Mário Covas e 
as doações podem ser 
feitas lá mesmo,  Rua 
Henrique Calderazzo, 321 
- Santo André, de segunda 
a sábado, das 8h às 13h. Os 
telefones são 2829-5162 e 
2829-5112.

Continuam abertas as inscrições ao vestibular da Unimes Virtual, 
novo convênio de ensino a distância formalizado pelo Sindicato com 
a Universidade Metropolitana de Santos. Depois do sucesso do 
processo seletivo de dezembro, a Universidade vai realizar mais duas 
provas, nos dois próximos domingos. As inscrições podem ser feitas 
até a hora da prova. Quem não conseguir fazer neste domingo pode 
agendar uma prova para outra data. Os interessados podem obter 
informações dos cursos e do método de 
ensino a distância no posto de atendimento da 
Unimes na Sede do Sindicato, em São Bernardo, 
das 9h às 18h. O telefone é 4128-4233 com 
Bruna ou Késia.
Cursos
São 14 opções de cursos com destaque para 
o de petróleo e gás, que dá formação de 
tecnólogo para o profissional atuar nas várias 
frentes do setor, um dos que promete maior 
crescimento por conta da exploração da 
camada do pré-sal. Além de petróleo e 
gás, existem cursos de graduação de 
Administração de Empresas, Ciências 
Contábeis, Matemática, História, 
Geografia, Letras, Artes, Biologia, 
Pedagogia, Filosofia, Física, Química, 
Ciências Sociais, Sociologia e Logística.

Informações no posto da sede sindicato,  
pelo telefone 4128-4233 ou  www.unimesvirtual.com.br

Inscrições abertas para novo processo seletivo



Eleição
na Apema

Aposentadoria 
por idade sai 

em 30 minutos

CIPA

Direitos

saúde
Medo

A plenária caminha-
va para o seu final. Minha 
atenção, no entanto, volta-
va-se a todo instante para 
aquela companheira sentada 
na primeira fila. Apesar da 
aparência normal, seus om-
bros caídos e o tronco curva-
do, comum nos derrotados, 
contrastavam com seu ros-
to. Nele, a expressão de me-
do, quase pânico, justificava 
o amassar nervoso das mãos, 
sobre o envelope plástico con-
tendo exames médicos. 

Pouco depois ela é a 
primeira a entrar na mi-
nha sala. Agora o rosto e 
o olhar expressavam com 
humildade o desejo de que 
as minhas palavras a li-
bertassem daquele pesade-
lo que estava vivendo.

Ela confirmou. Estava 
sendo demitida após vinte 
e três anos de trabalho e ti-
nha esperança de reverter 
a demissão por estar doen-
te. Pedi que sentasse e me 
falasse do seu problema.

—Começou há mais de 

oito anos. Uma dor no ombro 
direito que foi se agravando, 
passou também para o om-
bro esquerdo e apesar de to-
do tratamento não melhora, 
disse ela, e continuou:

—Agora sinto que perdi a 
força nos braços e só trabalho 
às custas de remédio para a 
dor. Meus exames estão aqui, 
completou. Pedi para vê-los e 
notei sua dificuldade em sus-
tentar o peso do envelope para 
retirá-los, o que só conseguiu 
após apóia-lo na mesa.

Ao abrir seus exames, 
percebi a gravidade do ca-
so. Havia rupturas de ten-
dões nos dois ombros, além 
de calcificações e sinais in-
flamatórios crônicos. 

Perguntei então:
—O que você faz no seu 

trabalho?
—Rodo o tempo todo nu-

ma célula de montagem de 
pequenos componentes de 
autopeças. Fico em pé ro-
dando o dia todo e minhas 
mãos e meus braços têm de 
fazer coisas sem parar. Pe-

notas e recados
Boa
O Banco Central 
Europeu decidiu ontem 
reduzir a taxa básica de 
juros na zona do euro 
em 0,5 ponto percentual, 
para 2%. O nível é o 
mais baixo desde junho 
de 2003.

Vitória pro Chaves
A Assembléia Nacional 
da Venezuela aprovou 
o projeto que permite 
ocupantes de cargos 
eleitos por voto 
popular, entre eles o de 
presidente, a tentarem se 
reeleger quantas vezes 
quiserem.

Exemplo
O diretor-executivo 
do Bird, Juan José 
Daboub, elogiou o Bolsa 
Família como medida 
de combate à crise 
financeira.

Dica
Ele disse que todos 
os países deveriam 
investir em programas 
sociais como esse para 
amenizar os efeitos da 
crise.

Impiedosos
Israel ainda está 
analisando a proposta 
de cessar-fogo dos 
palestinos. Enquanto 
isso, segue com os 
bombardeios.

Engano?
Os últimos alvos dos 
israelenses foram um 
prédio da ONU, um 
hospital e um complexo 
de mídia. Eles se 
justificaram dizendo 
que foi engano.

Apoiado
O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arlindo 
Chinaglia, disse que 
a Fiesp joga contra o 
Brasil e a Indústria, com 
sua proposta de corte de 
salários sem garantia de 
emprego.
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Volks

Comitê Nacional
define estratégias 
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Departamento de Saúde do 
Trabalhador e Meio Ambiente

O Comitê Nacional dos 
Trabalhadores na Volkswa-
gen se reuniu ontem, em 
Taubaté, para traçar as es-
tratégias de atuação no Bra-
sil em 2009.

“O Comitê existe há 
três anos e vem sendo um 
excelente canal para a troca 
de informações entre os 
dirigentes sindicais na bus-
ca de novas conquistas”, 
afirma Valdir Freire Dias, 
o Chalita (foto), vice-presi-
dente do Comitê Mundial 
e trabalhador na fábrica da 
Anchieta.

O encontro também 
serviu para preparar a de-
legação brasileira que vai 
para o encontro do Comitê 
Mundial dos trabalhadores 
na Volkswagen, na próxima 
semana, na cidade de Porto 
Elizabeth, na África.

A pauta do evento será 

a crise financeira mundial 
e o caso Porsche versus 
Volks. “Apesar de tudo 
que é publicado na impren-
sa, tenho certeza que as 
montadoras continuarão a 
produzir como nos últimos 
anos ou até mais”, garante 
Chalita.

Recorde
Mas o principal assunto 

do encontro será mesmo 
o balanço divulgado pela 

montadora, na Alemanha, 
no início da semana.

De acordo com a 
Volkswagen, a produção 
mundial do grupo alcançou 
6,2 milhões de unidades em 
2008, uma alta de 0,6% em 
relação ao ano anterior.

Mais de 3,6 milhões de 
veículos foram entregues 
com a marca Volkswagen 
em 2008 -- um crescimento 
de 0,1%.

A marca Audi, que tam-
bém pertence ao grupo, ul-
trapassou pela primeira vez 
um milhão, com produção 
de 1,003 milhão de veículos 
-- 4,1% mais que em 2007.

O grupo Volkswagen 
cresceu principalmente em 
mercados emergentes, co-
mo Brasil e China.

No Brasil, a alta foi 
de 8,9%, com 633 mil veí-
culos.

Os trabalhadores na 
Apema, em São Bernardo, 
votam na próxima quarta-
feira na eleição para a 
CIPA. Os companheiros 
devem eleger candidatos 
comprometidos com se-
gurança e melhores con-
dições de trabalho.

O Sindicato apóia Gil-
dásio de Jesus Oliveira, o 
Gil Pintor, pelo trabalho 
realizado no seu primeiro 
mandato.

Mesmo cipeiro, Gil foi 
demitido injustamente pela 
empresa no mês passado, 
mas garantiu na Justiça o 
direito de participar do plei-
to. Na verdade, parece uma 
perseguição ao companhei-
ro que tem lutado em defe-
sa dos trabalhadores, pois 
não é a primeira tentativa 
de demissão.

Não deixe que essa 
justiça continue acontecer, 
vote em Gil Pintor.

Desde o último dia 5, 
os trabalhadores urbanos 
conseguem a aposentado-
ria por idade em apenas 30 
minutos.

A mudança foi possí-
vel depois que o governo 
federal publicou decreto 
que permite considerar 
todos os dados existen-
tes no Cadastro Nacional 
de Informações Sociais 
(CNIS) para a concessão 
do benefício. 

Isto significa que to-
dos os requerimentos ana-
lisados para conceder apo-
sentadoria por idade para 
o trabalhador urbano já 
levarão em conta os dados 
sobre vínculos empregatí-
cios e contribuições cons-
tantes do CNIS.

Se o trabalhador no-
tar a existência de lacunas, 
poderá solicitar a inclusão 
de dados, mas terá que 
comprovar sua legalidade 
por meio de documentos. 
A regra vale, também, para 
os recursos.

gar, apertar girar e puxar. 
Uso ferramentas elétricas 
e outras manuais. No fim 
do dia estou estourada.

—E você não veio an-
tes por quê?, perguntei.

—Eu sempre tive medo 
de que meu chefe achas-
se ruim. O pessoal da re-
presentação me disse para 
passar no médico do Sindi-
cato, mas eu tinha medo.

Após dizer-lhe que seu 
caso estava comprovado e 
que aguardasse, pois, ha-
via grande chance de ser 
reintegrada na negociação 
com a empresa, ela sor-
riu, apertou minha mão, 
agradeceu e pegando seus 
documentos já ia saindo, 
quando perguntou:

—Será que se eu for 
reintegrada e o chefe ficar 
sabendo que eu estive aqui, 
ele não vai ficar chateado 
comigo? Eu sorri e ela se 
foi com o mesmo semblan-
te de pânico.

Acesse: www.smabc.org.br

Sem CUT,
negociações

com Fiesp
fracassam

Centrais Ocupar as ruas

Luta nas autopeças

Setor automotivo

Manifestações, passeatas,
atos de protesto e muito mais

Resultados beneficiam os 2.000 envolvidos

Volkswagen amplia produção.
Demissões não tem justificativa
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O Sindicato tem nego-
ciado com algumas autope-
ças, que juntas empregam 
mais de 2.000 trabalhado-
res.

Ontem, a assembléia 
realizada na Fiamm e na So-
gefi, em São Bernardo, foi 
aprovado o acordo que ga-
rante estabilidade no empre-
go durante todo o primeiro 
trimestre desse ano para os 
mais de 450 companheiros 
nas duas fábricas.

Outra autopeças da 
cidade, a Proxyon, deve 
fechar hoje o acordo que 
também garante estabilida-
de no emprego para os 280 
metalúrgicos na empresa.

“Esses acordos só es-
tão acontecendo por causa 
da mobilização e da luta dos 
trabalhadores nas autopeças 
da categoria em defesa do 
emprego”, analisou Moisés 
Selerges, coordenador de 
base do Sindicato em São 

Bernardo.
Ele adiantou que a ne-

gociação na Proema tam-
bém está avançando. 

TRW
O Sindicato e a TRW 

voltam a se reunir na pró-
xima terça-feira para pros-
seguir as negociações so-
bre os trabalhadores que 
receberam comunicado 
de demissão, mas estão às 
vésperas de se aposentar 

ou são portadores de doen-
ça de trabalho. A empresa 
emprega cerca de 600 tra-
balhadores.

Magneti Marelli
O Sindicato realiza ho-

je, a partir das 14h, manifes-
tação em frente a autopeças 
Magneti Marelli Cofap, em 
São Bernardo, para pro-
testar contra as demissões 
feitas pela empresa e abrir 
novas negociações.

Com a realização de 
inúmeros atos por todo o 
País, a CUT deflagra na pró-
xima segunda-feira o movi-
mento “Os trabalhadores e 
trabalhadoras não pagarão 
pela crise”. 

A campanha vai reivin-
dicar garantia de emprego, 
manutenção dos direitos 
dos trabalhadores, queda 
imediata da taxa de juros e a 
contrapartida das empresas 
que receberem incentivos 
do governo.

Pelas ruas
Serão feitas manifesta-

ções de rua, passeatas, pro-
testos diante de empresas e 
todas as formas possíveis 
de luta, como o ato que 
nosso Sindicato organizou 
na frente da TRW, em Dia-
dema.

CUTs estaduais, con-
federações e federações 
cutistas por ramo de ativi-
dade econômica e sindica-
tos já estão envolvidos no 
movimento, que também 
distribuirá para a população 
panfletos explicativos com 
as propostas dos trabalha-
dores e as declarações com 
que o empresariado e parte 
da mídia tentam confundir 
a opinião pública.

O grupo Volkswagen, 
uma das maiores empresas 
privadas do Brasil, anun-
ciou ontem três medidas 
para aumentar sua pro-
dução. 

A montadora alemã 
efetivou 650 metalúrgi-
cos que trabalhavam sob 
contrato temporário em 
sua unidade de Taubaté; 
convocou 5,6 mil dos oito 
mil companheiros da pro-

A recusa da CUT em 
participar de reuniões com 
empresários para discutir 
redução de direitos dos 
trabalhadores, fez com 
algumas centrais sindicais 
cancelassem as conversas 
que mantinham com a 
Fiesp para firmar acordos 
de redução de jornada e de 
salários. 

Agora, todas as cen-
trais sindicais vão se reunir 
para procurar definir um 
plano conjunto de ação 
que combata a ofensiva 
contra empregos e direi-
tos.

Uma das ações que 
deve ser proposta é agen-
dar uma reunião para en-
volver o governo nas no-
vas negociações.

Metalúrgicos do ABC terão presença garantida nos atos que serão promovidos pela CUT

Linha de produção na VW Anchieta

dução na fábrica em São 
Bernardo para que façam 
horas extras nos três turnos 
de amanhã; e comunicou os 
fornecedores que, a partir 

de fevereiro, retomará sua 
produção total de 220 uni-
dades diárias de caminhões 
na fábrica de Resende, no 
Rio de Janeiro.

“O desempenho da 
Volkswagen prova que 
as demissões de trabalha-
dores feitas pela indústria 
automotiva no País são 
precipitadas”, afirmou o 
presidente do Sindicato, 
Sérgio Nobre. 
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