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Tribunal condena a união por crime da diTadura miliTar

no SindicaTo
Terça-feira

 O presidente Lula prestigiará no dia 12 a 
comemoração dos 50 anos do Sindicato. Nesta 
sexta-feira, antes da sessão solene na Câmara 

Municipal de São Bernardo, haverá um desfile de 
carros antigos.

O Superior Tribunal de Justiça condenou a União a indenizar família de ex-vereador preso pela ditadura militar, 
usando como argumento de que foi um crime contra a humanidade, como defende o Sindicato.

lula
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empreSa
que maTa e
muTila é 
proceSSada

A Advocacia-Geral da União abriu 341 processos para
reaver benefícios do INSS pagos por morte ou invalidez de 

trabalhadores. O objetivo é punir empresas que não investem
na melhoria das condições de trabalho. 
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VendaS de caminhõeS 
Seguem em baixa

Dentro do setor 
automotivo, 
o segmento 
continua 
como o mais 
prejudicado 
pela crise 
financeira 
internacional. 
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União é responsável por prisões na ditadura
justiça

Em decisão inédita, 
a primeira turma do Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ) condenou a União a 
indenizar por danos morais 
a família de Álvaro Cabral, 
ex-vereador da cidade de 
Rolândia (PR), preso pela 
Delegacia de Ordem Polí-
tica e Social durante a dita-
dura militar.

Os ministros entende-
ram que a prisão de Cabral 
foi arbitrária, configurando 
crime contra a humanidade, 
que é imprescritível, ou seja, 
não tem prazo determinado 
para punição.

O juíz relator da ação, 
Luiz Fux, disse que as pri-
sões e perseguições ferem 
os direitos à liberdade e à 
dignidade. Por isso, não se 
pode falar em prescrição, 
uma vez que a Constitui-
ção brasileira não estabe-
lece prazo relativo a esses 
direitos.

O procurador durante debate sobre anistia no Sindicato

Acusado de ser co-
munista, Cabral ficou dois 
meses preso logo depois do 
golpe militar de 1964.

Mesma tese
O entendimento do 

STJ é igual à tese defendi-
da pelo Ministério Público 
de São Paulo, que acionou 
a Justiça para punir os co-
ronéis reformados Carlos 
Alberto Ustra e Audir Ma-
ciel, acusados de violações 
aos direitos humanos como 
prisão ilegal, tortura, assassi-
nato e desaparecimento de 
pessoas. 

Esse também é o en-
tendimento da diretoria do 
nosso Sindicato, que defen-
de a punição a todos os tor-
turadores da ditadura militar. 
Em abril, em debate realiza-
do na Sede, o Procurador da 
República Marlon Alberto 
Weichert explicou que todos 
os crimes que se qualificam 

como crimes contra a huma-
nidade devem ser punidos a 
qualquer tempo.

“O crime contra a hu-
manidade se caracteriza 
quando o governo se volta 
contra a própria popula-
ção, como aconteceu na 
Alemanha nazista durante 
a Segunda Guerra Mundial. 
Quando é um crime con-
tra a humanidade, não tem 
sentido falar em anistia”, 
comentou.
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Jovens na MBB
Neste sábado, dia 9, 
acontecerá o encontro 
dos jovens trabalhadores 
na Mercedes Benz para 
discutir questões internas 
e da categoria voltadas 
à juventude. Segundo 
a Comissão de Jovens 
Metalúrgicos, a ideia 
é começar a reunir os 
jovens por fábricas e por 
regionais, incentivando-os 
a participar da Comissão. 
O encontro será no Centro 
de Formação Celso 
Daniel e começa às 9h.

Isringhausen
Reunião hoje, às 18h, 
na Regional Diadema, 
para tratar de assuntos 
internos e mudanças de 
setores.

Reunião MGE
Todos os trabalhadores 
estão convocados para 
reunião amanhã, às 18h, 
na Regional Diadema, 
para tratar da resposta da 
pauta de reivindicações 
enviada à empresa.

Baile da AMA-ABC
A AMA-ABC convida 
todos para o baile deste 
sábado, que vai contar 
com a participação da 
banda Rapha’s.
O baile começará às 
18h30. Os preços são 
populares e as reservas 
de mesa devem ser feitas 
pelo telefone 4127-2588.

Três dias de-
pois de levan-
tar a taça de 
campeão pau-

lista, o Corinthians vol-
ta a campo hoje contra o 
Atlético PR, às 21h50, 
pelo jogo de volta das oi-
tavas de final da Copa 
do Brasil.

André Santos  e William 
são as dúvidas para a 
partida. O lateral sentiu 
uma fisgada na virilha 
na final e o zagueiro ma-
chucou o pé ao largar o 
troféu que começou a pe-
gar fogo no palco da fes-
ta. Ronaldo, eleito me-
lhor jogador do Paulistão, 
deve jogar.

O Timão fez sua pri-
meira contratação pa-
ra o Brasileirão. O meia 
Marcinho (foto), de 22 
anos, veio do Noroeste 
e desmaiou logo após a 
apresentação.

O  S a n t o s 
também quer 
e s t a r  m a i s 
forte no Na-

cional. O técnico Vagner 
Mancini já pediu dois 
atacantes, dois laterais, 
um volante e um meia.

Q u a n t o  a 
nomes, só o 
de Rodri-
g o  M a n -
cha (foto), 
do Coritiba, 
que assinou 

um pré-contrato. Ney-
mar, que foi a revelação 
do campeonato, fica.

Po r  c au sa 
da gripe su-
ína, a Con-
mebol ainda 
não definiu 

o local da partida de ida 
entre o São Paulo e o 
Chivas do México, pelas 
oitavas de final da Liber-
tadores.
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Produção
industrial sobe 
em março

Acesse o 
novo site
da FEM-CUT

iBGE

ComuniCação

Decisão justa
Recentemente, o Tri-

bunal Regional do Tra-
balho (TRT) de Minas 
Gerais condenou uma 
empresa ao pagamento 
de indenização por dano 
moral a um trabalhador 
que ficou 14 anos sem go-
zar períodos de férias.

O trabalhador que 
não sai de férias durante 
muito tempo, sem sombras 
de dúvidas, sofre grandes 
danos em sua saúde físi-
ca e mental. Essa negli-
gência do patrão, portan-
to, gera para a empresa o 
dever de indenizar o tra-

balhador.
Além do mais, empresa 

que desrespeita o direito às 
férias priva o trabalhador 
do lazer e da integração 
social e familiar, inclusive 
o impede de se recuperar 
do desgaste físico e mental 
causado pelo trabalho.

Dano
Neste caso, quando 

provado que o trabalha-
dor não goza as devidas 
férias, não restam dúvidas 
que está presente o dano 
ocasionado à saúde física 
e mental da pessoa, como 

entendeu o  TRT mineiro. 
Trata-se de uma condu-
ta irregular da empresa, 
que privou o trabalhador 
do direito ao descanso das 
férias ao longo de todo o 
contrato de trabalho.

As empresas quando 
procedem desta forma, 
ou seja, quando deixam 
de prestar a devida aten-
ção ao trabalhador, lar-
gando-o à mingua, de-
ve, sim, responder pelas 
indenizações correspon-
dentes, neste caso, o da-
no moral.
Departamento Jurídico

Confira seus direitos

notas e recados
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Eu fico!
Acusado de participação 
em irregularidades 
administrativas, o 
corregedor do Senado 
Romeu Tuma (PTB) 
disse que não vai se 
afastar do cargo.

Só suspeição
O Brasil tem 
28 suspeitos de 
contaminação pela gripe 
suína, mas nenhum caso 
confirmado. 

Muito bom
Nos quatro primeiros 
meses do ano a balança 
comercial brasileira 
apresentou saldo de
R$ 14,2 bilhões.

Fantasmas?
O Tribunal Superior 
Eleitoral cancelou 
551 mil títulos de 
eleitor de pessoas que 
não votaram e nem 
justificaram o voto nas 
últimas três eleições.

Problemas
O Ministério Público 
de São Paulo detectou 
falhas nas contas de 46 
dos 55 vereadores da 
capital. 

Batalha
A jornalista norte-
americana Roxana 
Saberi, presa no Irã 
acusada de espionagem, 
está em greve de fome 
há duas semanas

Na frente
Em março, a China 
passou a ser o maior 
comprador dos produtos 
brasileiros, superando os 
Estados Unidos. 

Exploração
Sindicalistas 
denunciaram ontem 
em Brasília que tem 
comerciário trabalhando 
até 53 horas semanais 
sem receber horas 
extras.

Só agora?
O ex-presidente Collor, 
hoje senador, disse que 
foi um erro determinar 
o bloqueio da poupança 
em 1990.

Privilégio
Em São Paulo, o ex-
chefe do Psiu, Fernando 
Coscione, acusou 
um dos supervisores 
da Secretaria de 
Subprefeituras de 
reabrir templo da 
Assembléia de Deus 
fechado por barulho 
excessivo.

Vendas de caminhões recuam 19,13%

Comercialização de veículos cai em abril

sEtor automotivo
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Segmento mais prejudicado foi o de caminhões pesados

A crise econômica 
mundial continua a afetar 
o mercado de caminhões. 
De janeiro a abril deste 
ano, o segmento registrou 
uma queda de 19,13%, com 
29.886 unidades emplaca-
das. No mesmo período 
de 2008, foram emplacadas 
36.9554 unidades, confor-
me números da Federação 
Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores 
(Fenabrave), divulgados 
ontem.

Segundo a entidade, o 
segmento mais prejudicado 
foi o de caminhões pesados, 
por serem os mais utilizados 
em setores da economia co-

mo mineração, agricultura e 
construção civil, entre outros, 
afetados diretamente pela cri-
se econômica mundial.

As vendas de comple-
mentos rodoviários, como 

carretas, caíram ainda mais. 
Foram 12.344 unidades 
vendidas até agora, contra 
16.161 de igual quadrimes-
tre ano passado, uma queda  
de 23,62%.

1º Gol   22.603 

2º Palio   16.297 

3º Uno   13.809 

4º Fox   11.553 

5º Celta     9.762 

6º Siena       9.255 

7º Corsa       9.187 

8º Fiat Strada    7.009 

9º Voyage         6.904  

Na soma total de veí-
culos em abril, as vendas 
foram 11,8% menores em 
relação a março. Ao todo, 
foram 368.780 unidades 
comercializadas entre au-
tomóveis, comerciais leves, 
caminhões, ônibus, moto-
cicletas e implementos ro-
doviários.

Considerando apenas 
automóveis e comerciais 
leves, foram 224.413 uni-
dades vendidas em abril, 
resultado 14% menor em 
comparação a março.

Ainda assim, de acor-
do com o presidente da 
Fenabrave, Sérgio Reze, 
o número representa uma 
conquista em função da 
queda registrada pelo setor 

no final de 2008.
“O mercado mostra 

reação e superação do trau-
ma vivido entre outubro e 
a primeira quinzena de de-
zembro”, afirma.

Os carros mais vendidos em abril

A produção industrial 
subiu 0,7% no mês de 
março em relação a feve-
reiro e registrou a terceira 
alta mensal seguida, segun-
do o IBGE.

Onze das 27 ativi-
dades industriais tiveram 
alta na produção, como 
a indústria farmacêutica 
(9%); outros produtos 
químicos (3,5%); equipa-
mentos de instrumentação 
médico-hospitalar e óticos 
(20,8%); e indústrias ex-
trativas (2,4%). O maior 
destaque foi o setor de 
veículos, com alta de 7% 
em relação a fevereiro. 

O ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, disse 
que a evolução em três me-
ses seguido pode ser vista 
como uma tendência de 
crescimento permanente.

“A partir de março, a 
economia está se recupe-
rando”, disse.

Já está no ar o novo 
site da Federação Estadual 
dos Metalúrgicos da CUT 
(FEM-CUT), com novi-
dades para a categoria, 
sindicalistas e população 
em geral.

O endereço é www.
fem.org.br

O site mostra a histó-
ria do movimento sindical 
metalúrgico no Estado, 
primeira categoria profis-
sional a se organizar den-
tro da CUT, em 1985.

Traz também infor-
mações detalhadas de cada 
setor (montadoras, fun-
dição, grupos 2, 3, 8, 10 
e aeroespacial), notícias 
da categoria, opiniões de 
dirigentes e convidados 
sobre temas da política e 
do mundo do trabalho.

10º Ford Ka        6.435

As prensas são as que mais mutilam no setor metalúrgico

O presidente esteve na Sede no ano passado, na comemoração dos 30 anos da greve na Scania

Nexo Técnico reduz a omissão dos acidentes
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AGU quer punir quem acidenta e mutila

Lula participará da festa dos 50 anos

saúdE E sEGurança

sindiCato

A Advocacia-Geral da 
União (AGU) ingressou 
com 341 ações judiciais 
contra empresas para re-
cuperar cerca de R$ 55 
milhões pagos pelo INSS a 
título de pensão por morte 
ou invalidez. Os benefícios 
são referentes a acidentes de 
trabalho causados pela falta 
de segurança no trabalho. 

Do total de ações, 116 
envolvem acidentes fatais. 
As mortes foram causadas 
por explosões, quedas de 
andaimes, esmagamento, 
politraumatismo e choques 
elétricos, entre outros.

As ações foram pro-
postas em todas as regiões 
do País. A AGU não revela 
o nome das empresas, mas 
lista os setores da cons-
trução civil, agropecuária, 
metalurgia, energia elétrica, 
moveleiras, têxteis, automo-
tivas, navais, calçadistas e 
instituições financeiras. 

Punir para aprender
“Com o ajuizamento 

das ações vamos recuperar 
para os cofres do INSS os 
valores gastos com o pa-
gamento de benefícios por 
acidente e também ajudar 
a prevenir novos acidentes 
de trabalho, por meio da 
conscientização das empre-
sas quanto à importância do 

O diretor 
do Departamen-
to de Políticas de 
Saúde e Seguran-
ça do Ministério 
da Previdência, 
Remígio Todes-
chini (foto), afir-
ma que o cres-
cimento no número de 
benefícios não representa a 
deterioração das condições 
de segurança e de saúde no 
ambiente de trabalho. 

O que está aconte-
cendo, segundo ele, é um 
processo de redução da 

cumprimento das normas 
de segurança de trabalho”, 
afirmou o Procurador-Geral 
Federal, Marcelo de Siqueira 
Freitas.

A AGU já tem 460 
ações ajuizadas com esse 
objetivo. Um dos motivos 
para a abertura das 341 no-
vas foi a constatação de que 
em 2008 houve aumento de 
30% no número de benefí-
cios concedidos por conta 
de acidentes de trabalho em 
relação a 2007.

No total, o INSS pagou 
377.001 benefícios no ano 
passado e 291.442 no ano 
retrasado.

subnotificação 
(quando a em-
presa escondia 
o acidente) por 
parte dos patrões 
e uma melhor 
identificação das 
ocorrências. 

Todeschini 
explica que o quadro das 
doenças ocupacionais e dos 
afastamentos do trabalho está 
ficando mais claro porque, 
em abril de 2007, entraram 
em vigor as normas que es-
tabeleceram o Nexo Técnico 
Epidemiológico Previdenciá-

rio. Isso significa que os mé-
dicos peritos do INSS pas-
saram a relacionar atividades 
profissionais com suas do-
enças mais frequentes. 

Como resultado dessa 
relação, doenças que eram 
tratadas como meras ocor-
rências previdenciárias 
passaram a ser encaradas 
como acidentárias. “A fo-
tografia vai ficando mais 
nítida. Estamos vendo me-
lhor o adoecimento no tra-
balho para poder prevenir 
de maneira mais eficiente”, 
comenta o diretor.

Os sorteados 
na promoção 
de bolsas

Cursos

Os companheiros 
Gilberto Matos de Souza, 
metalúrgico na Autometal, 
e  Felix de Lima Gomes, 
trabalhador na IGP, são 
os ganhadores de abril das 
bolsas de estudo da pro-
moção do Sindicato com 
a escola ARPS, de São 
Bernardo.

Felix terá direito a 
uma bolsa para o curso 
de inglês e Gilberto ao 
de informática básica. Se 
preferirem, eles poderão 
repassar as bolsas a um dos 
seus dependentes.

Os dois deverão pro-
curar por Rute, na Sede do 
Sindicato, ou pelo telefone 
4128-4299, para o encami-
nhamento a ARPS.

A promoção sorteia 
mensalmente duas bolsas. 
Uma para sócio recente 
e outra a um metalúrgico 
já associado. Aproveite a 
promoção e sindicalize-
se! A ARPS fica na Av. 
Índico, 34, Jardim do Mar, 
São Bernardo. O telefone 
é 3439-3563.

Aprovada
PLR na
Kostal

Conquista

Por ampla maioria, os 
trabalhadores na Kostal 
aprovaram na segunda-
feira proposta de PLR ne-
gociada entre o Sindicato, 
Comitê Sindical e a direção 
da empresa. 

O acordo garante o 
pagamento do mesmo va-
lor do ano passado caso 
o faturamento alcance os 
mesmos patamares.

A primeira parcela se-
rá paga nesta sexta-feira e a 
segunda em 20 de janeiro 
do próximo ano.

“Foi importante ne-
gociar neste momento 
porque temos sinais de 
recuperação do setor. Se 
fosse antes, provavelmente 
não alcançaríamos o mes-
mo resultado”, afirmou 
Moisés Selerges, coor-
denador de base em São 
Bernardo.

O presidente Lula con-
firmou presença no ato de 
comemoração do aniversá-
rio do Sindicato na próxima 
terça-feira, 12 de maio, na 
Sede, quando a entidade 
completa 50 anos. 

“É sempre uma honra 
recebê-lo aqui. A presença 
do presidente também re-
vela o prestígio do nosso 
Sindicato”, afirmou Wagner 
Santana, secretário geral do 
Sindicato. O ato será aberto 
às 18h com vídeo produzido 
pela TV dos Trabalhadores 
sobre os 50 anos anos. 

Carreata na sexta
Nesta sexta-feira, uma 

carreata de veículos antigos, 
saídos das linhas das mon-

tadoras do ABC, abre a co-
memoração da data, quan-
do ocorre sessão solene na 
Câmara dos Vereadores de 
São Bernardo.

Organizada por clubes 
de colecionadores da região, 
a carreata partirá da Sede do 

Sindicato, por volta das 17h, 
e segue pelas ruas centrais 
até o Paço Municipal, onde 
os carros ficarão expostos. 

Na Câmara, às 19h, 
começa a sessão solene 
para qual todos estão con-
vidados.

A intenção da carreata 
é mostrar a evolução do 
setor automotivo e a vincu-
lação dele com a categoria. 
Historicamente, ao menos 
a metade da categoria tra-
balha em montadoras e fá-
bricas de autopeças.


