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EMPRÉSTIMO EM FOLHA

Empatar faz parte do jogo,
mas ficar atrás da Argentina é de lascar.
Faltou tanto entrosamento entre os jogadores
que até parece que eles não treinam.
O Peru só respeitou nossa seleção no começo do
jogo. No segundo foi para cima
e mereceu o empate.
Parreira disse que a zaga
foi muito bem. Ele assistiu
que jogo?
O técnico da seleção está
ficando especialista em fazer substituições medrosas.
Ronaldo não jogou nada,
e teimosamente Parreira
o manteve em campo.
Exagerado - O técnico
Autuori disse que os peruanos foram espetaculares e
mereciam ganhar.
Já tem torcedor pedindo o
santista Alex no lugar do
zagueiro Lúcio.

Sindicato faz acordo com Banco do Brasil
O Sindicato dos Metalúrgicos
do ABC assinou na última quintafeira acordo com o Banco do Brasil
para empréstimo em dinheiro com
desconto na folha de pagamento. É
o terceiro acordo assim com uma
instituição financeira. Os dois anteriores foram com a Caixa Econômica Federal e com o BMG (Banco
Minas Gerais).
O acordo com o Banco do Brasil tem as mesmas vantagens que
os demais. A taxa de juros varia de
1,75% a 2,60% ao mês para os sócios do Sindicato, enquanto quem
não for sócio do Sindicato paga de
2% a 3,30% ao mês.
Se comparado com as taxas
praticadas pelo mercado, o acordo
é bem favorável ao trabalhador que
enfrenta taxas médias de 6,% no
empréstimo pessoal; 9% no cheque
especial: ou de 10% no cartão de
crédito.
Hoje o Sindicato firmará acordo com o Banco Alfa, um dos 30 que
participam do convênio com a CUT.

Nº 1747 - Terça-feira, 18 de novembro de 2003

MARATONA DA JUVENTUDE

Feijóo e Tarcísio entre representantes do Banco do Brasil, na última quinta-feira

Empréstimo só sai com empresa aderindo
Não é porque o Sindicato já tem
três convênios assinados que o metalúrgico poderá ir a uma agência destes bancos e ter seu empréstimo.
Antes, é necessário que as empresas também assinem o acordo
com algum deles para que o trabalhador tenha o benefício.
Por isso a orientação é que os
companheiros pressionem as fábricas nas quais trabalham.

FORD

Lançado Natal sem Fome

O Palmeiras ganhou do
Marília com futebol de alto
padrão e um show de sua torcida. As chances de desclassificação são menores de 1%.
Parabéns - O goleiro Rogério Ceni vai completar
500 jogos pelo São Paulo.
Ontem de manhã, o Brasil venceu a França e obteve a segunda vitória pela Copa
do Mundo de Vôlei masculino.
A equipe campeã do mundo enfrentou a Venezuela na madrugada de hoje, em competição
que vale vaga na Olímpiada de
Atenas.

Representantes dos trabalhadores e da empresa durante lançamento da campanha

O Comitê de Cidadania dos Trabalhadores na Ford e a direção da
montadora decidiram ontem realizar
parceria para promover neste ano a
campanha Natal sem Fome.
A meta é superar as 32 toneladas de alimentos arrecadadas no ano
passado entre a empresa e os trabalhadores na planta de São Bernardo.

A comida será distribuída para as 26
instituições cadastradas no Comitê,
comunidades carentes e também
para o Comitê Contra a Fome criado
por Betinho. O trabalhador pode fazer cotizações por área ou então trazer um quilo de alimento não perecível, disse Paulo Brasil, um dos coordenadores do Comitê.

Contatos
Muitas empresas alegaram que
não têm conhecimento dos acordos,
tampouco sabem quem procurar
nos bancos.
A secretaria-geral na Sede do
Sindicato poderá oferecer às empresas os telefones e nomes dos responsáveis nos bancos que já assinaram acordos. Basta ligar para
4128-4200, ramal 4296.

AGENDA
Eleição de CIPA
na Selco e Quasar
Nas eleições para os novos
cipeiros que acontecem hoje na
Selco, em São Bernardo, e na
Quasar, em Santo André, os
trabalhadores devem votar nos
candidatos comprometidos com a
luta por melhores condições de
vida e que contam com o apoio do
Sindicato. Vote com consciência!

Feijóo: serviço social pode
criar um milhão de empregos
Proposta do presidente
do Sindicato prevê a
criação de um milhão de
empregos para os jovens
em serviços sociais. Ela foi
lançada sexta-feira, durante
a Maratona da Juventude
que contou com a
participação do ministro,
Gilberto Gil, para quem
cultura é fator de
desenvolvimento
econômico. Veja um
panorama da Maratona nas
páginas 2 e 3.

Gil, Feijóo, Márcio Chaves (vice-prefeito de Mauá) e José de
Filippi (prefeito de Diadema) abrem a Maratona em ato na Sede

Dana Forjados
Reunião amanhã, na Regional
Diadema, para discutir problemas
internos, nos seguintes horários:
15h (para pessoal do 1º turno) e
às 18h (para pessoal da noite).
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Vicentinho na assembléia na Ford

Sérgio Nobre e o deputado Devanir Ribeiro em
debate na Regional Diadema

Soninha da ESPN Brasil na assembléia da Mercedes
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NOTAS E RECADOS
Empurrão
Os resultados da operação
Anaconda, que descobriu juízes
atuando no crime organizado,
pode acelerar a reforma do
Judiciário.
A sociedade de olho
Nesta reforma, o item mais
importante que o governo quer
implementar é o do controle
externo.
Pela moralidade
O Ministério Público já intimou 90
Comissões de Conciliação Prévia
pelo Estado que lesaram os
direitos dos trabalhadores.
Antes da reforma
Os metalúrgicos de Sorocaba
decidiram unificar seu sindicato
com o de Salto a partir de 2005.
Refresco na memória
Há 20 anos começava um dos
maiores movimentos políticos do
País, o Diretas Já.
Generalizado
A alta da produção industrial foi
em todos os setores pesquisados
pelo IBGE.
Vingança
A América Latina é a região no
mundo onde mais se matam
defensores dos direitos humanos.
Ribeirão sai na frente
Quinta-feira, 20 de novembro, Dia
da Consciência Negra, é feriado em
Ribeirão Pires, a primeira cidade do
ABC a implantar o feriado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Associação dos Metalúrgicos
Anistiados do ABC
Conforme artigos 21, 23 e 24
do estatuto social da referida entidade, através de seu presidente
Manoel Anísio Gomes, convoca assembléia geral ordinária para realização de eleição para renovação de
diretoria executiva e conselho fiscal,
dia 2 de dezembro, das 13h às 19h,
auditório do subsolo do Sindicato
dos Metalúrgcos do ABC, rua João
Basso, 231 - Centro de São Bernardo do Campo.
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Compromisso com a Juventude
A Maratona da Juventude aconteceu durante toda a sexta-feira nas cidades da região, com assembléias nas fábricas pela manhã, ato político na Sede, tribunas livres
em praças públicas e palestras e debates nas Sedes Regionais, escolas e SABs. Os debates abordaram os direitos e as perspectivas da juventude brasileira, ampliando
a consciência sobre esses problemas. Esse foi apenas um primeiro passo no sentido da sociedade estabelecer compromissos em torno de políticas direcionadas à juventude,
um contingente de 33 milhões de brasileiros com idade entre 15 e 24 anos.

Cultura é o alimento do espírito Feijóo propõe mudanças
O ministro Gilberto Gil defendeu
a Cultura como algo essencial à sociedade e acredita que são possíveis
ações que envolvam os jovens e promovam a inclusão cultural.
Num discurso que prendeu a
atenção da platéia no ato da Sede do
Sindicato, Gil disse que um de seus
papéis é levar à sociedade essa
consciência de cultura no sentido da
totalidade. Se hoje sou ministro é porque o presidente Lula também tem
essa dimensão. Ele sabe que o Ministério da Cultura é estratégico, disse ele.
O ministro lembrou que a Cultura é fator de desenvolvimento social,
e que ela tem de ser um item da cesta-básica numa sociedade que se
respeite.
A cultura tem de estar na mesa
todos os dias, como o arroz e o feijão. Mas ela é vista como um jarro de
flores, que amanhã pode não estar
mais em cima da mesa, comparou

no Primeiro Emprego

Ao final do ato político, Gil canta para a platéia

o artista.
Ele definiu cultura como o pão,
o arroz e o feijão do espírito, além de
ser fator de desenvolvimento econômico.
A atividade cultural produz mais
emprego e renda que a indústria automobilística, explicou.
Mesmo com essa importância

social e econômica, Gil afirmou que
tem o menor orçamento entre todos
os ministérios, de apenas 0,2% do PIB.
Estou reivindicando orçamento
de 1% do PIB. E vocês têm de pedir
junto comigo, conclamou ele, que no
final assumiu seu papel de artista e
cantou Não chores mais e Esperando na janela.

Maratona prossegue com gincana e concurso
A segunda etapa da maratona
será realizada no próximo dia 29 quando acontece a gincana da juventude.
As inscrições das equipes à
gincana continuam abertas. Reúna os
colegas de fábrica, escola ou do bairro e participe. As equipes deverão ter
cinco membros entre os 16 e 19 anos.
Até essa data você também poderá participar do concurso de frases
ou eslogam sobre os jovens.
As inscrições para a gincana podem ser feitas na página do Sindicato na internet www.smabc.org.br, na

Sede, Regionais Santo André e
Diadema, ou entregue com os membros da Comissões de Fábrica, Comitês Sindicais e diretores do Sindicato.
Já as frases ou eslogans deverão ter, no máximo, 15 palavras ou
75 toques. As sugestões poderão ser
enviadas para os seguintes endereços pelo endereço eletrônico opulso@smabc.org.br, pelo fax 4127-6794 ou pelo correio - Rua João
Basso, 231, Centro - São Bernardo
do Campo - CEP 09721-100.

Ganhadores terão
encontro com Lula,
em Brasília
Um encontro com o presidente
Lula, em Brasília, é o prêmio que está
reservado aos ganhadores da gincana
e do concurso de frases.
Além de um encontro com o presidente no Palácio da Alvorada, os
prêmiados passarão um dia em Brasília
onde também visitarão o Congresso
Nacional e o Supremo Tribunal Federal.

O presidente do Sindicato, José
Lopez Feijóo, propôs na abertura da
Maratona da Juventude mudanças no
Programa Primeiro Emprego de
modo que parte do dinheiro seja destinado à criação de empregos direitos por parte do governo.
O objetivo seria o de investir diretamente nas comunidades com os
jovens desenvolvendo ações de cidadania como combate à dengue, orientação sexual, recuperação ambiental
entre outros.
Pela proposta, o governo contrataria 1 milhão de jovens, que durante
um ano trabalhariam nos projetos comunitários e também estudariam.
No final do período eles teriam uma
visão ampla de sociedade, dimensão
que o Primeiro Emprego ainda não
tem, disse ele.

Feijóo lança proposta do serviço social

Marinho pede
união de políticas
O presidente da CUT, Luiz Marinho, defendeu que o governo federal
crie um setor que articule todas as
políticas nos ministérios voltadas à juventude. É necessário amarrar todos
os programas em andamento, disse Marinho, que participou de assembléias na Makita e na Scania, em São
Bernardo.
Marinho chamou a atenção para
a necessidade de uma reflexão sobre
os temas da juventude devido à grave
falta de atenção do Estado para esse
segmento da população brasileira. A
falta de oportunidade de emprego, de
vagas nas escolas, são os dois grandes problemas enfrentados pela juventude na opinião do sindicalista.
Ele também pediu uma reflexão
na família sobre temas considerados
tabus, mas que têm grande influência na formação e comportamento
dos jovens e criticou o massacre
consumista que a mídia faz na cabeça da juventude.
Soninha em Mauá
Experiências pessoais,
educação, formação profissional
e meios de comunicação. Este
foi o cardápio de assuntos
abordados pela apresentadora
do canal de esportes ESPN
Brasil, Soninha, num dos mais
concorridos debates da
Maratona. Por cerca de duas
horas ela prendeu a atenção de
aproximadamente 100 jovens da
Escola Emília Crem dos Santos,
em Vila Claudia, Mauá.
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SAIBA MAIS

Reflexões sobre
reforma sindical
No curso Sindicato na Fábrica,
os alunos trabalharam com algumas
matérias escritas nesta coluna sobre a reforma sindical e trabalhista.
Está na hora da Tribuna conferir
como o tema também tem sido objeto de elaboração e reflexão neste
programa. Vamos dar uma olhada?
Se o Estado controla a organização sindical através da unicidade
sindical, então no lugar dessa regra
a gente coloca outra: liberdade e autonomia sindical. Isto quer dizer que
os trabalhadores se organizam como
acham que devem se organizar e seguem , neste sentido, as orientações
da Convenção 87 da OIT.
Mas aí começam as dúvidas.
Não se abre a brecha para serem
criados inúmeros sindicatos? Isso
não vai pulverizar e enfraquecer ainda mais o movimento sindical? Os
patrões não vão querer criar sindicatos amarelos dentro das fábricas?
A oposição, as centrais, não vão
aproveitar para criar o seu próprio
sindicato dentro das bases do nosso sindicato?
É preciso limpar a área, ou
seja, as idéias equivocadas. Primeiro, unicidade não significou, no Brasil nos últimos 60 anos, sindicatos
fortes. Pelo contrário, essa norma
favorece a criação de inúmeros sindicatos, muitos deles pequenos e
sem a menor chance de representar bem suas bases.
Segundo, não se deve confundir unicidade com unidade. Há situações em que num regime de liberdade sindical (de organizar como
bem entenderem), os trabalhadores
de um ramo ou setor optaram por
criar um único sindicato nacional. É
o caso dos sindicatos alemães que
criaram, no setor metalúrgico um
único sindicato (IG Metall). Já na Itália, o mesmo princípio da liberdade
de organização levou os metalúrgicos a criarem três sindicatos diferentes, de base nacional. Isso não
impediu que eles mantenham unidade de ação, sempre que os interesses históricos dos trabalhadores
estejam em jogo.
Departamento de Formação

