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tribuna esportiva
Depois dos
reservas garantirem a
liderança
isolada do
Paulistão, os titulares
do Palmeiras entram
em campo hoje pela Libertadores.

O jogo contra o Colo Colo, do Chile, às 20h, no
Palestra Itália, é muito
importante para o Verdão, que perdeu na estréia da competição.
O único desfalque é o
goleiro Marcos, que se
machucou
na vitória sobre o Guarani, no sábado.
O desafio do
técnico Vagner Mancini será armar o Santos
para o jogo
contra o Oeste, sábado,
no Pacaembu.
Kléber Pereira, Domingos e
Léo estão
machucados. Fabão
está suspenso. Rodrigo
Souto e Molina aguardam julgamento.
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Orçamento dos EUA

Obama quer ricos pagando mais

Em um repúdio claro à
política de Bush, o presidente dos EUA, Barack Obama,
apresentou uma proposta
de Orçamento para 2010,
que promove a mais radical
guinada de prioridades para
o dinheiro público do país
nas últimas décadas.
Durante esses anos, os
gastos públicos eram fundados na defesa intransigente
do corte de benefícios sociais e na redução de impostos para os mais ricos.
Obama inverteu essa
lógica e quer que os mais
ricos paguem mais impostos
para ajudar na criação de um
fundo de saúde pública de
acesso universal.
Ele propõe também
taxar empresas poluido-

Reprodução

Novo presidente quer a criação de um fundo de saúde pública para todos

ras e usar o dinheiro para
investir em energia limpa,
diminuir os subsídios dados
a agricultores e aumentar os
recursos da educação.
Protesto
Segundo a proposta,
cerca de 2,6 milhões de
americanos mais ricos e em-

Conservadores
Os protestos dos setores conservadores contra a
proposta começaram logo
depois de o plano vir a público.
Uma das acusações
mais suaves foi a de que
Obama usará as medidas
para promover a luta de
classes.

Telefonia fixa e móvel

Portabilidade vale em todo o País

Desde ontem, os 193
milhões de assinantes da
telefonia fixa e móvel estão
cobertos pela portabilidade,
serviço que permite a troca
de operadora mantendo o
número do telefone.
A portabilidade foi implantada de forma gradual
no País e agora está estendida às localidades com DDD
53 (RS), 64 (GO), 66 (MT),
91 (PA ) e 11 (SP).
Qualquer assinante pode pedir a portabilidade,
mesmo os devedores e

aqueles que têm cláusula de
fidelidade.
O sistema é uma rede de computadores que
processa os cadastros dos
clientes que chegam e saem
das operadoras.
Cada operadora se comunica com suas concorrentes por meio da ABR
Telecom, entidade contratada para gerenciar a portabilidade.
Ainda existem problemas no novo sistema, que
prejudicam a qualidade dos

serviços prestados. Esse
é um dos argumentos das
operadoras para justificar
que somente 67% dos pedidos foram efetuados.
As operadoras iniciaram disputa de clientes
oferecendo promoções
de todo tipo. Cuidado! Conheça todas
as regras para não se
surpreender com os
valores da conta, já
que as promoções
têm prazo para acabar.

A quem pedir?
O pedido deve ser feito na nova
operadora. Não é preciso avisar sua
saída na outra operadora.

Quanto pagar?
A operadora pode cobrar até R$ 4,00,
mas a maior parte delas
não cobra.
Quanto tempo demora?
As operadoras têm
cinco dias para fazer a
mudança, com tolerância
de duas horas, no
máximo.
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O ABC unido contra a crise

Você é o personagem

central
Participe do seminário ABC do Diálogo e
do Desenvolvimento nos dias 11 e 12 de março.
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TIRE SUAS DÚVIDAS
Como pedir?
O pedido deve ser feito pessoalmente
na loja da operadora, levando RG, CPF e
comprovante de endereço.

A russa Yelena Isinbayeva, imbatível no
salto com vara, revelou ontem que pretende
se aposentar em quatro
anos. Ela já bateu seu
próprio recorde 26 vezes
e é a atual campeã olímpica e mundial.

presas que contaram com
incentivos fiscais durante os
anos Bush -- como a indústria do petróleo, as financeiras e multinacionais com
sede no país — pagarão R$
4,6 trilhões a mais de imposto nos próximos dez anos.
Do total, cerca de 60% serão destinados à reforma do
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sistema de saúde.
Casais que ganham
mais de R$ 570 mil por ano
e indivíduos que recebem
mais de R$ 480 mil por ano
— ou 5% da população —
pagarão mais.
O mesmo vale para fazendeiros com mais de R$
1,2 bilhão de faturamento
anual.

É possível mudar
de Estado?
Só é possível mudanças entre cidades
com o mesmo DDD, tanto para telefones
fixos como móveis.

Protesto garante
PLR na Ugimag

Entidades vão comemorar
Dia da Mulher no sábado
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Mitsubishi virá
para o Brasil

Volks não demitirá
contratados por prazo
determinado

Foram necessárias três manifestações dos
trabalhadores para a empresa abrir negociações
com o Sindicato.

E se os prazos não forem
cumpridos?
Proteste na nova operadora. Se o
problema continuar, recorra a www.
anatel.gov.br ou na central 133.
Publicidade

4

Ainda neste ano, a montadora japonesa vai instalar no País
uma plataforma de exportações para a América Latina.
Página 3

Caminhada partirá da Sede do Sindicato
para percorrer a Rua Marechal Deodoro até a
Praça da Igreja Santa Filomena.

Página 3

2

Tribuna Metalúrgica do ABC

notas e recados

Cana nele!
O coordenador de
despesas do Senado,
Agaciel Maia, escondeu
da Justiça uma casa em
Brasília avaliada em
R$ 5 milhões.

Azar do povo
Comprado há três anos,
único equipamento
público de ressonância
magnética de São Paulo
continua na embalagem.
Avanços
A Argentina acabou
com os tribunais
especiais para militares
e com as punições a
homossexuais nas
Forças Armadas.
Olha ele aí
No Pará, trabalhadores
sem-terra invadiram
outra fazenda do
banqueiro Daniel
Dantas, acusado de
lavagem de dinheiro.
Assim é bom
O ministério da
Agricultura quer
mudanças no Código
Florestal para que seja
considerado ilegal o
gado criado em área
com desmatamento.
Vamos melhorar!
Pesquisa do Ministério
da Saúde mostra que
sete de cada dez mortes
de bebês poderiam
ser evitadas com
atendimento melhor à
mãe e à criança.
Privataria
Os serviços de telefonia
e internet do Brasil
estão entre os mais caros
do mundo.
Menos poluição
Inaugurado há 23 anos,
o corredor ABC será
totalmente eletrificado,
permitindo o uso
somente de tróbelus,
colocando fim nos 152
veículos movidos a
diesel.
Nova droga
Entidades médicas
norte-americanas estão
recomendando remédio
que reduz em 25%
o risco de câncer de
próstata.
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luta

Protesto garante segunda
parcela da PLR na Ugimag
Após realizarem três
manifestações de protesto
seguidas, os companheiros
na Ugimag, de Ribeirão
Pires, garantiram o recebimento da segunda parcela
da PLR para a próxima
terça-feira, dia 10.
Mais que assegurar o
pagamento, os metalúrgicos conseguiram romper
uma postura autoritária da
empresa, que se recusava a
negociar com o Sindicato.
O depósito da segunda parcela da PLR deveria
ter ocorrido no último dia
20. Como não foi feito, o
pessoal aprovou o aviso de
greve e promoveu três protestos, um em cada turno,
com paradas de duas horas
na produção da quarta e

Para Morcegão, movimento garantiu direitos e respeito

quinta-feira, quando a fábrica abriu negociações.
Conquista
“Com organização e
disposição de luta, os trabalhadores conquistaram
respeito e o direito de serem
ouvidos pela empresa”, dis-

se Nelsi Rodrigues da Silva,
o Morcegão, coordenador da
Regional Ribeirão Pires.
O pagamento da segunda parcela aos companheiros demitidos este ano
estava previsto para ontem.
As horas das manifestações
serão abonadas.

saiba mais
O Dia Internacional
da Mulher é marcado, no
mundo todo, por manifestações que buscam denunciar e avançar na superação das desigualdades
presentes na sociedade.
A constatação do impacto que sofrem, particularmente as trabalhadoras, com as transformações
produtivas, com uma conjuntura econômica que estimula os patrões a propor
flexibilizações nas relações de trabalho, com a
alta rotatividade, somado aos poucos investimentos públicos em educação
e saúde, contribuem para
ampliar a presença de mulheres no mercado de trabalho informal, a domicílio
e em tempo parcial.
Este ano, no dia 8 de
março, milhares de trabalhadores e trabalhadoras
dos países que formam o

Publicação diária do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC

8 de Março

Cone Sul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) estarão na fronteira da cidade
de Santana do Livramento
(RS) com a cidade de Rivera, no Uruguai.
Outro Mercosul
é possível
A manifestação internacional foi proposta pela Comissão de Mulheres da Coordenadoria das Centrais
Sindicais do Cone Sul e tem
como principal objetivo fortalecer um processo de integração produtiva e social,
com a participação igualitária das mulheres na construção de um novo modelo
de sociedade.
Santana do Livramento e Riviera são separadas
apenas por um poste de luz,
o que facilita a prática de
atos violentos contra as mulheres, pois os assassinos se
refugiam na cidade vizinha,

aproveitando-se das diferentes leis existentes no
Brasil e Uruguai.
A luta é pelo estabelecimento de uma lei e de um
protocolo de extradição
comum. Em São Paulo, a
CUT Estadual promoveu
um debate, ontem, sobre
igualdade de oportunidades, a mulher no mercado
de trabalho no Estado de
São Paulo, enfrentamento
à violência, a luta por saúde e educação.
O coletivo de mulheres/
gênero do nosso Sindicato tem presença garantida
em todas essas atividades
e também organiza um
ato, em conjunto com outras entidades, no dia 7 de
março. Os detalhes desta
programação serão divulgados pela Tribuna Metalúrgica.
Departamento de Formação
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Cipa

Eleição hoje
na Sachs

Hoje tem eleição para a
CIPA na ZF Sachs. Os candidatos apoiados pelo Sindicato são Paulo Márcio, o
Arrepiado, e José Ribamar.
Magneti Marelli
Em eleição ocorrida na sexta-feira, os três
candidatos apoiados pelo
Sindicato foram escolhidos titulares. São eles José
Cícero de Melo, o Ferro
Velho; Natalino Amâncio
Meneses e Francisco Lima
de Barros, o Chagas.

Comunicação

A região
na Rádio
Capital
O programa Verdade
Capital 1040, que vai ao ar
das 4h às 5h30 na Rádio
Capital AM, desde ontem
passou a abrir espaços para
notícias da região do ABC.
Agora, os principais
fatos políticos, econômicos, culturais e esportivos
da região serão veiculados
tanto no programa comandado por José Maria
Scachetti como nos boletins de hora em hora. É
resultado de uma parceria
entre a rádio e o Jornal
ABCD Maior.
O programa pode ser
sintonizado nos 1040 kHz
dos aparelhos de rádio ou,
pela internet, no endereço
www.radiocapital.am.br

agenda
Racismo
Reunião da Comissão
dos Metalúrgicos do
ABC de Combate ao
Racismo amanhã, às
17h30, na Sede do
Sindicato. Em pauta,
planejamento de
atividades e ações. Todos
os interessados no tema
racial ou que queiram
saber mais sobre ele
estão convidados.
CredABC
Assembleia sábado, às
10h, para a prestação
de contas de 2008,
planejamento para
este ano e eleição para
cargos de direção.

O ABC Unido contra a crise

Inscreva-se no seminário

Garantia de manutenção da atividade econômica
na região e, especialmente,
do emprego. Essa é a essência
do ABC do Diálogo e do Desenvolvimento, seminário que entidades realizam para apontar ações para a superação
da crise econômica mundial.
O evento será realizado dias
11 e 12 de março no Centro
de Formação dos Profissionais da Educação (Cenforpe), em São Bernardo.
Quando o assunto é
emprego os metalúrgicos estão dentro. Por este motivo,
Rafael Marques, vice-presidente do Sindicato, acredita
numa boa participação da
categoria no evento. “Os
metalúrgicos têm tradição
em participar de eventos

Robson Fonseca

Representantes de entidades da região definem forma do encontro

deste tipo”, ressaltou. “Contribuindo com propostas ou
como uma oportunidade para a formação pessoal, para
entender como a quebra de
um banco norte-americano
desencadeou tamanho estrago na economia mundial”,
completou.
Inscrição

Os metalúrgicos podem
fazer a inscrição no seminário pelo endereço seminario2009@smabc.org.br.
Você deverá escrever seu
nome completo, empresa
em que trabalha, um telefone de contato e se deseja
participar de um dos grupos
de trabalho temáticos do se-

gundo dia do seminário.
Programa
No primeiro dia, 11 de
março, a partir das 15h, os
governos federal, estadual,
prefeituras do ABC, sindicalistas e empresários abordam O ABC enfrentando a
crise, Governos federal e
estadual com o ABC e Trabalhadores e empresários
enfrentando a crise.
No segundo dia, 12, a
partir das 9h, serão instalados os grupos temáticos
com as seguintes mesas:
Viabilizando o crédito para
a região, Acesso a mercados,
Enfrentando o desemprego
no ABC e Relações de trabalho e trabalho decente.

Montadoras

Mitsubishi vai se instalar no Brasil
A fabricante japonesa
de veículos Mitsubishi vai
transferir, ainda neste ano,
parte de sua produção ao
Brasil, para reduzir o impacto da valorização do iene em
seus custos de produção.
Seu objetivo é instalar
no País uma base de exportação para toda a América Latina, principalmente
porque as exportações brasileiras contam com tarifas
privilegiadas na região graças ao Mercosul e ao pacto
comercial brasileiro com o
México.
A produção será transferida para a MMC Auto-

motores, que representa a
empresa japonesa no Brasil. A unidade de produção
fica na cidade de Catalão
(GO).
Pajero
A Mitsubishi ainda não
decidiu que modelos fabricará aqui.
O utilitário esportivo
Pajero é um dos mais cotados para ser o primeiro
candidato.
O veículo é um dos
mais vendidos da marca no
mercado brasileiro ao lado
da picape L200. Só em janeiro, a Mitsubishi vendeu
2.635 veículos — entre
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Volks

Demissões de
temporários
não afetarão
o Brasil

O anúncio da demissão de mais de 16 mil trabalhadores temporários
em todo o mundo, feito
no sábado pelo presidente
mundial da Volkswagen,
não afetarão os brasileiros.
A garantia é do diretor
de assuntos corporativos
da montadora no Brasil,
André Senador. O executivo afirmou que a montadora não tem previsão de
dispensas no País.
O diretor do Sindicato
e vice-presidente do Comitê Mundial dos Trabalhadores na Volks, Valdir
Freire Dias, o Chalita, explicou que os demitidos no
exterior serão os chamados
“destacados”, uma espécie
de trabalhador terceirizado
com contrato de prestação
de serviço temporário.
De acordo com Chalita, a montadora conta
com 1.600 temporários no
Brasil, mas “enquanto o
mercado interno continuar
aquecido, os companheiros terão seus empregos
garantidos”.

8 de março

Dia extra
Ele destacou que, no
Brasil, a Volkswagen está
em ritmo diferente das demais unidades pelo mundo, tanto que a montadora
negociou esta semana com
o pessoal em São Bernardo
dois dias adicionais de trabalho. Os companheiros
na área de montagem de
veículos, com exceção de
motor e câmbio, vão trabalhar nos próximos dois
sábados.

Movimento sindical e
entidades do movimento
popular de São Bernardo
comemoram o Dia Internacional da Mulher em ato
promovido em parceria
com a prefeitura da cidade
neste sábado, dia 7.
Está prevista a Caminhada da Inclusão, que partirá
da Sede do nosso Sindicato, às 14h, e irá percorrer
a Rua Marechal Deodoro

Senai
A montadora efetivou
na semana passada nove
jovens recém formados no
Senai. Geraldo Antonio de
Freitas, o Geraldão, da Comissão de Fábrica, vê com
bons olhos as efetivações,
embora elas não atendam
a reivindicação do Sindicato, que é a contratação
de todos os alunos. “ Essa
é uma luta da qual a gente não desiste”, enfatizou
Geraldão.

Pajero deve ser o primeiro modelo a ser produzido no Brasil

automóveis e comerciais
leves.
A companhia planeja
ainda aumentar sua produção no Brasil de maneira

progressiva, até chegar aos
50 mil veículos anuais, empregando chassi, motores e
outras autopeças fabricadas
no Japão.

Entidades fazem ato em São Bernardo
até a Praça da Igreja Santa
Filomena, no Centro, onde
será realizado ato público
seguido por um show de
música popular dedicado às
mulheres com os grupos A
Quatro Vozes e Afro Ilu Oba
de Mim.
Metalúrgicas
A Comissão de Gênero do Sindicato também
organiza uma atividade para

marcar a data. Será em 27 de
março, com um debate sobre
a situação da mulher trabalhadora e trabalho decente,
homenagens a companheiras que se destacaram na luta
e, no final, um show.
Durante o mês, a Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT fará atividades nas cidades onde tem
representação com debates
e assembleias em fábricas.

