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Para permitir a participação e o debate de um maior número 
de companheiros, encontros serão realizadas entre hoje

e amanhã na Regional. Veja a agenda.

Trabalhadores na
Cross hueller perdem

emprego e levam CaloTe

Fábrica de máquinas em Diadema encerra
produção e deixa 128 companheiros na mão.
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são bernardo 
reConheCe o

20 de novembro

O prefeito Luiz Marinho sancionou 
projeto de lei que declara feriado o

Dia da Consciência Negra.

sindiCaTo faz 15 
plenárias em diadema

Manifestação do pessoal na Cross Hueller na última quinta-feira

Atividades fazem parte das comemorações do Dia do Trabalhador
e inscrições devem ser feitas na Sede e nas Regionais. Página 2

ConTinuam as insCrições para a 
Corrida e a Caminhada do 1º de maio
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Durante a abertura da 
2ª Conferência Municipal de 
Promoção da Igualdade Ra-
cial, na sexta-feira passada, 
o prefeito de São Bernardo, 
Luiz Marinho, sancionou a 
lei  5.497 instituindo feriado 
no dia 20 de novembro 

Ele disse que o Dia da 
Consciência Negra deve 
ser mais que um simples 
feriado. “A data deve se 
transformar numa podero-
sa ferramenta de reflexão e 
combate ao racismo e a to-
do tipo de preconceito”.

Marinho lembrou que 
a cidade não tem políticas 
públicas de igualdade e que o 
projeto é a oportunidade de 
fazer uma inversão de valo-
res. “A maioria das bolsas de 
estudo concedidas aqui vai 
para os filhos dos ricos. Isso 
vai acabar”, avisou ele.

São Bernardo foi a úl-
tima cidade da região a de-
clarar o 20 de novembro 
como feriado. O projeto 
foi apresentado há três anos 
pelo vereador José Ferreira 
e só agora aprovado. “Era 
um atraso. As pessoas se re-

São Bernardo terá feriado
no 20 de novembro

Denúncia de superfaturamento 
na obra do Rodoanel

ConsCiênCia negra

tuCanageM

A 2ª Conferência con-
tinuou no sábado, quando 
os cinco grupos de tra-
balho reuniram cerca de 
300 pessoas para auxiliar 
na elaboração do Plano 
Municipal de Igualdade 
Racial e aprovar propos-

feriam à cidade como ilha de 
preconceito”, afirmou ele. 

Conquista
A instituição do feria-

do foi comemorada por 
Cláudio Teixeira, o Zuza, 
coordenador da Comissão 
de Fábrica na Ford e da Co-
missão de Políticas de Igual-
dade Racial do Sindicato. 

“É uma conquista para 
a cidade. Queremos a parti-
cipação do maior número de 
trabalhadores e também de 
sindicatos e entidades civis 
nos debates e atividades que 
vão acontecer. Para tanto, 
defendemos a Semana da 
Consciência Negra”, disse.

Para ele, essa é uma das 

maneiras de a sociedade co-
nhecer a desigualdade racial 
existente na cidade. “Assim, 
será possível reverter os va-
lores atuais e acabar com o 
preconceito e o racismo”, 
comentou. Zuza lembrou 

que o feriado no 20 de no-
vembro é uma antiga reivin-
dicação da categoria e uma 
luta construída pelos co-
ordenadores que passaram 
pela Comissão de Políticas 
de Igualdade Racial.

Ao abrir a 2ª Conferência, Marinho anuncia o feriado

Segundo relatório, rombo seria de R$ 184 milhões

Conferência exige Estatuto da Igualdade
tas a serem encaminhadas à 
conferência regional. 

“Queremos a aprova-
ção do Estatuto da Igual-
dade Racial, que está na 
pauta da Câmara Federal, e 
também a aprovação do 20 
de novembro como feriado 

nacional, com a aprovação 
do projeto que tramita no 
Senado”, disse Zuza.

Os participantes tam-
bém pediram a criação da 
Secretaria de Promoção 
da Igualdade Racial de São 
Bernardo.

Começa hoje a venda de 
ingressos para o primeiro 
jogo da final do Paulis-
tão, que acontece neste 
domingo, às 16 horas, na 
Vila Belmiro. A entrada 
ficou salgada. A mais ba-
rata vale R$ 80,00.

O Santos deve perder o 
zagueiro Domingos pa-
ra os dois jogos da final. 
Ele cumpre suspensão 
automática domingo e se-
rá julgado na segunda-
feira pela confusão com 
Diego Souza, no jogo 
contra o Palmeiras. Já 
o palmeirense corre o ris-
co de pegar um gancho de 
até três anos e meio. Os 
dois devem ser denun-
ciados hoje pelo STJD.
.

No Corinthians, Cris-
tian pode ficar fora do 
segundo jogo. O volante 
também será julgado na 
segunda pelo gesto obsce-
no feitos na partida con-
tra o São Paulo. O atleta 
corre o risco de pegar dez 
jogos de gancho.

O voleibol feminino 
entrou em crise. Logo 
após o final da superliga, 
dois dos quatro semifina-
listas anunciaram o fim 
das atividades profissio-
nais. Primeiro foi Osas-
co (foto), tri vice-cam-
peão e um dos maiores 
times do País. Ontem foi 
a vez do Brusque.

X

Relatório de técnicos 
do Tribunal de Contas da 
União aponta superfatu-
ramento na construção do 
trecho sul do Rodoanel, que 
teria causado um rombo de 
R$ 184 milhões aos cofres 
públicos. 

De acordo com o do-
cumento, em todos os cin-
co lotes existem diferenças 
entre o preço calculado e o 
preço previsto no orçamen-
to. Em média, a diferença 
de preços é 30% maior. 

Menos materiais
As empreiteiras tam-

bém mudaram os métodos 
de construção como a re-

dução do número de vigas 
usadas nas pontes e a subs-
tituição de estacas metálicas 
por pré-moldadas.

O PT já entrou com 
três pedidos de CPI para 
investigar as possíveis irre-
gularidades na obra do Ro-
doanel e nenhuma chegou 
a ser aprovada.

Os deputados petistas 
também denunciaram irre-
gularidades no trecho oeste, 
já concluído.

Essa obra custou 75% 
a mais que o previsto mas, 
legalmente, os contratos 
públicos só podem receber 
aditamentos de até 25% do 
valor original.



notas e recados

2 Tribuna Metalúrgica do ABC Quinta-feira, 23 de abril de 2009

Nada de nada
Sete dos 55 deputados 
federais que não tem 
autoria de projetos 
desde que assumiram 
em janeiro de 2007 estão 
na lista dos que mais 
faltam às sessões. 

Eles tem nome
São eles Alberto Silva 
(PMDB/PI), Osvaldo 
Biolchi (PMDB/RS), 
Nice Lobão (DEM/
MA), Jader Barbalho 
(PMDB/PA), Milton 
Vieira (DEM/SP), José 
Mendonça (DEM/PE) e 
Suely (PR/RJ)

Enganação
Trabalhadores 
desempregados 
inscritos em cursos 
profissionalizantes 
do governo paulista 
protestam que vão sair 
da escola sem aprender 
o ofício.

Tá sobrando?
Em Alagoas, os 
deputados recebem 
R$ 39 mil mensais 
para despesas como 
aluguel, manutenção de 
escritório, locomoção e 
alimentação.

Aumentou
Está valendo a lei que 
prevê pena de seis a 
12 anos de prisão para 
autores do sequestro 
relâmpago.

Ousadia
Em Itaitinga (CE), 
ladrões invadem a 
Câmara Municipal 
atrás da verba da folha 
de pagamento e acabam 
levando dinheiro e 
celular dos vereadores. 

Última hora
Das 25 milhões de 
declarações do Imposto 
de Renda estimadas 
pela Receita Federal, 
apenas 13 milhões já 
foram entregues. 

Punição
O presidente 
iraniano, Mahmoud 
Ahmadinejad, pediu 
que Israel seja julgado 
por um tribunal 
internacional pelos 
crimes de genocídio 
cometidos em territórios 
palestinos. 

Estímulo
A Caixa Federal e 
o Banco do Brasil 
vão criar linhas de 
financiamento para 
geladeira, fogão e 
máquina de lavar.

Inscrições à corrida continuam abertas

Cross Hueller fecha,
demite 128 e não paga

1º de Maio

Categoria
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Publicação diária do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC 

Participe da Corrida 
e da Caminhada dos Tra-
balhadores, atividades que 
fazem parte das comemo-
rações do 1º de Maio que, 
no ABC, será realizado no-
vamente em São Bernardo. 
As inscriçoes podem ser 
feitas nas recepções da Sede 
do Sindicato e das Regionais 
Diadema e Ribeirão Pires.

A corrida terá percurso 
entre o Centro de Diadema 
e o Estádio 1° de Maio (Vila 
Euclides) com largada pre-
vista para as 8h. Inscrições 
a R$ 10,00 (sócios e depen-

dentes) e R$ 15,00 (não as-
sociados). 

Já a Caminhada dos 
Trabalhadores será entre a 
Regional Diadema e o Es-
tádio 1° de Maio, também 
a partir das 8h. 

Os prêmios para as 
duas provas serão estadias 
num final de semana em co-
lônia de férias (serão várias 
as opções à escolha). Serão 
premiados os três primeiros 
colocados na Corrida e os 
dois primeiros na Cami-
nhada, ambos com direito 
a acompanhante. 

Todos os trabalhadores 
na Cross Hueller, fábrica 
de máquinas de Diadema, 
foram demitidos e até agora 
não receberam nada.

A demissão em massa 
ocorreu no dia 1º de abril, 
após a fábrica anunciar que 
estava encerrando suas ati-
vidades na cidade. Ela avi-
sou que pagaria no dia 9 e, 
até agora, nada.

Desde então, os 128 
companheiros tem feito 
cobranças quase que diárias 
na porta da fábrica tentando 
receber o que lhes é devido. 
Na quinta-feira passada, eles 
realizaram um ato, aprova-
ram aviso de greve e exigi-
ram que a Thyssen se corres-
ponsabilize pela situação.

Venda
Segundo Claudionor 

• Missa do Trabalhador, às 9h, na Igreja Matriz 
de São Bernardo.

• Jogo de futebol entre as seleções de São Ber-
nardo e de Diadema, às 10h, no Estádio 1º de Maio.

• Apresentações de bandas e artistas da re-
gião a partir das 11h, no Paço Municipal de São 
Bernardo, shows de Leci Brandão, Zé Geraldo e do 
grupo O Teatro Mágico e ato político.

O Dia do Trabalhador em São Bernardo

Veira, diretor do Sindicato, 
a Thyssen vendeu para a 
Cross Hueller a produção 
de máquinas em 2005. Des-
de então, os trabalhadores 
cumpriam as mesmas fun-
ções, nas mesmas máqui-

nas e no mesmo local. É 
por este motivo que os 
trabalhadores afirmam que 
a Thyssen deve também se 
responsabilizar.

“Tem companheiros 
com quase 30 anos de casa 

que ficaram na mão”, pro-
testa Claudionor, alertando 
para que os trabalhadores 
não aceitem um calote e se 
mobilizem para cobrar seus 
direitos pelos vários cami-
nhos possíveis. 

Trabalhadores decidiram usar todos os meios para evitar o calote

Comitê Nacional 
se reúne no
Paraná

Volks

OIT chega 
aos  90 anos

traBalho 
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Plenárias em Diadema 
são hoje e amanhã

Adi disputará presidência

6º Congresso

Trabalhadores na Mercedes em plenária do 6º Congresso, sábado

Sérgio Nobre declara apoio dos metalúrgicos a Adi

Cut estadual

O metalúrgico Adi dos 
Santos Lima vai disputar 
a presidência da CUT São 
Paulo.

Ele teve seu nome con-
firmado em plenária da Ar-
ticulação Sindical, corrente 
majoritária na Central, na 
sexta-feira passada. 

Adi disputou a indi-
cação da corrente com o 
professor Carlos Ramiro de 
Castro, o Carlão, diretor da 
Apeoesp.

Ele obteve 64% dos 
votos dos 700 sindicalis-
tas de todo o Estado que 
participaram da plenária. O 
presidente e a nova direto-
ria da CUT São Paulo serão 
escolhidos no Congresso da 
central no final de maio.

Começa hoje o 2º En-
contro do Comitê Nacio-
nal dos Trabalhadores na 
Volks.

Durante três dias se-
rão debatidos temas como 
conjuntura econômica, po-
lítica nacional e organiza-
ção no local de trabalho.

Valdir Freire Dias, o 
Chalita, vice-presidente do 
Comitê Mundial dos Traba-
lhadores na Volks, lembra 
que o encontro é um cami-
nho para a construção de 
igualdades salariais e de con-
dições e trabalho. “As plantas 
ainda apresentam diferenças 
quanto a pisos, jornada, PLR 
e  a organização no local de 
trabalho”, disse.

Agenda do Congresso

Diretoria debate no sábado
Hoje
15h – Delga e 
Brasmetal
16h – Grupo Dana
17h30 – Selmec
18h – IGP e Detroit
18h30 – Evacon

Amanhã
10h e 14h30 – Federal Mogul
14h40 – Itaesbra
15h – TRW, Scorpios, Metaltork e Autometal
15h30 -  Pallmann
16h – Welcon, Forjado, Fasteel
17h – Kenpack, Irene, Delta,Transtechnology, MGE, 
Ifer, Engemetal e A+Z
17h30 – Polistampo, Isringhausen, Brasmeck e Ática 
18h – SMS, Uniforja, Udinese, Papaiz, Legas, 
Wagner Lennartz, Resil, Injecta e Terbraz
18h30 - Magenta

Nestas quinta e sexta-
feiras, será a vez dos me-
talúrgicos nas fábricas em 
Diadema se debruçarem 
sobre os temas em debate 
e escolherem seus represen-
tantes ao 6º Congresso dos 
Metalúrgicos do ABC. 

“Optamos por um ca-
lendário em dois dias di-
ferentes e em vários horá-
rios para garantir todas as 
oportunidades da compa-
nheirada participar”, afir-
mou David de Carvalho, 
coordenador da Regional 
Diadema. 

No congresso, a catego-
ria definirá as ações do Sindi-

cato sob dois focos. Um deles 
é Organização no Local de 
Trabalho (OLT) como meio 
de conquistar a democracia 
nas empresas e fazer com 
que elas cumpram sua res-
ponsabilidade social (agenda 
do trabalho decente).

O outro foco é Sindi-
cato e Sociedade, no qual 
será destacado o papel que 
o Sindicato desempenha 
na articulação dos atores 
sociais (poder público, mo-
vimentos sociais, empresá-
rios) do ABC para a criação 
de ações de desenvolvimen-
to regional e de combate ao 
desemprego.

A diretoria plena do Sindicato, formada 
pelos 244 membros dos Comitês Sindicais 
de Empresa (CSEs), reúne-se neste sába-
do, a partir das 9h, na Sede, para debater 
o 6º Congresso. Será o segundo encontro 
do colegiado para discutir o tema.

Na primeira vez, o foco foi a Organi-
zação no Local de Trabalho.

Agora, o assunto é as relações entre 
nosso Sindicato e a sociedade. Pu
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Desde o início do ano, 
os dois concorrentes par-
ticiparam de debates re-
gionais sobre propostas de 
ação e gestão para a CUT, 
o que, segundo  Francisco 
Duarte Lima, o Alemão, di-
retor do Sindicato, significa 
uma mudança no sistema de 

escolha dos candidatos. “O 
processo todo fortalece a 
democracia interna e busca 
propostas para uma CUT 
melhor”, afirmou.

Adi faz parte do CSE na 
Mercedes-Benz e é o atual 
secretário geral da CUT São 
Paulo.

Criada com a convic-
ção de que o único cami-
nho para a paz é a justiça 
social, a Organização In-
ternacional do Trabalho 
(OIT) chegou aos seus 90 
anos como o único orga-
nismo da ONU de caráter 
tripartite (trabalhadores, 
governos e empresários). 

O nascimento da OIT 
foi em 21 de janeiro de 
1919, logo após o final da 
Primeira Guerra Mundial. 
Atualmente ela tem 182 
Estados membros.

Em seu primeiro ano 
de atividade, a OIT reali-
zou a 1ª Conferência In-
ternacional, nos Estados 
Unidos, e aprovou a pri-
meira norma internacional 
de trabalho da história: a 
Convenção 1, que definiu 
a jornada de trabalho na 
indústria. Atualmente são 
188 convenções aprova-
das. 

Em 1946, depois da 
Segunda Guerra Mundial, 
a OIT passou a fazer parte 
da recém-criada Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU) como uma de suas 
agências especializadas.


