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DIADEMA

MORE NO QUE É SEU

Recorde na criação de empregos

Apartamentos
em liquidação

O presidente Lula deve comparecer na próxima segunda-feira em
Diadema para inaugurar o maior
centro de distribuição da Ambev no
País. Ele está instalado na Av.
Fagundes de Oliveira.
O mega-depósito da cervejaria,
controladora da Brahma e da Antarctica, vai gerar 1.700 empregos
diretos e cerca de 5 mil indiretos.
Depois de anos vendo o fechamento de vagas, Diadema é uma
das cidades brasileiras em centros
urbanos que mais gera empregos
no Brasil, de acordo com o Cadastro Geral de Emprego do Ministério
do Trabalho.
Só em agosto, o saldo foi de
700 postos de trabalho. Foram 2.749
admissões para 2.049 demissões.
Nos últimos 12 meses, o saldo
é de 5.762 empregos, um recorde.

GOVERNO LULA

R$ 72 milhões
em investimentos
Depois de oito anos de discriminação por parte dos governos do
PSDB, que quase eliminaram os
repasses de recursos para Diadema, agora a cidade pode contar com
o governo federal.
A partir do governo Lula, Diadema recebeu R$ 72 milhões em investimentos, que agilizam as ações
de inclusão social e a melhoria da
qualidade de vida na cidade.
Entre esses projetos estão
Quarteirão da Saúde, modernização
administrativa, reforma do Teatro Clara Nunes e projetos de inclusão social como o Adolescente Aprendiz.
O Quarteirão da Saúde reunirá
num único espaço diferentes serviços médicos e será o mais completo
sistema de urgência e emergência
para adultos e crianças do ABC.

Espaço Beleza, mantido pelo Pólo de Cosméticos, formou 2,5 mil alunos em 40 cursos

RECONHECIMENTO

Filippi Empreendedor
Em abril deste ano o prefeito de
Diadema, José de Filippi, recebeu o
prêmio de Prefeito Empreendedor
conferido pelo Sebrae.
O prêmio é destinado às cidades que desenvolvem suas econo-

mias por meio do apoio efetivo aos
pequenos negócios.
Os projetos premiados foram o
shopping popular, o Pólo Brasileiro
de Cosméticos e as cooperativas de
trabalho.

SHOPPING POPULAR

Dignidade a quem trabalha
O shopping popular deu dignidade ao trabalho dos comerciantes
e empreendedores, que antes armavam suas barraquinhas no corredor do trólebus.
O shopping está organizado

para o comércio e conta com toda
a infra-estrutura, inclusive praça de
alimentação.
A população ganhou em segurança sem as barracas que ocupavam as
calçadas do corredor do trólebus.

COSMÉTICOS

Exportando para 100 países
O Pólo Brasileiro de Cosméticos reúne uma das cadeias produtivas mais importantes de Diadema,
formado por 110 empresas e 11 mil
empregos diretos e indiretos.
Com o pólo, a Prefeitura estimula o setor a ampliar as estratégias e oportunidades de negócios,

trabalho feito com apoio do Sebrae,
Senai e Sesi.
A participação nas feiras internacionais tem aumentado as exportações.
Desde o ano passado as empresas de cosméticos vendem para
mais de 100 países.

A Cooperativa Habitacional do
Sindicato, em parceria com a
Construtora Passarelli, liquida as
dez últimas unidades do Condomínio Parque dos Príncipes, próximo
ao Wall Mart e o Corpo de Bombeiros, no Jardim Atlântico, em
São Bernardo.
São apartamentos de
dois dormitórios com terraço, uma vaga
de garagem,
quadra poliesportiva, playground, churrasqueira e salão de festas.
Preço de
liquidação,
com financiamento pela Caixa, sistema de parcelas decrescentes e
juros de 8,16% ao ano. Utilize seu
FGTS como entrada.
Compareça na Sede do Sindicato amanhã ou sexta-feira e faça
sua inscrição. São apenas dez unidades. Mude Já!
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Sócio do
Sindicato
tem

Pelo simples motivo de que as tarifas são um fator
de corrosão dos salários como é a inflação, afirma o presidente
do Sindicato, José Lopez Feijóo.
Página 4

INGLÊS

Curso na Sede
e nas Regionais
Até 6 de novembro estarão
abertas as inscrições para o curso
de inglês no Sindicato. As aulas serão realizadas nas Regionais
Diadema e Santo André, em vários
dias da semana e horários, inclusive aos sábados.
As turmas serão divididas por
faixa etária e as mensalidades são
de R$ 25,00. O material didático do
ano todo é pago em três parcelas
de R$ 25,00. Em São Bernardo, as
aulas serão na Av. Índico, 535. Informações pelos telefones 34393563 ou 6831-2306.
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Por que o Sindicato
deve lutar pelo fim
das tarifas bancárias?

Se você tornou-se sócio
do Sindicato ou indicou
um novo sócio, participe
do segundo sorteio de um
dos prêmios de R$ 500,00.
Será na sexta-feira, às
18h, na Sede do
Sindicato. Quem se
sindicalizar até às 17h
da sexta-feira também
concorre.

Diadema
inaugura
depósito da
Ambev e cria
1.700 empregos
Inauguração do
mega-depósito será
segunda-feira.
Cidade tem recorde
na geração de
empregos nos
últimos quatro anos.
Página 4

Já são 58 acordos fechados
na campanha salarial
Ontem foram firmados acordos salariais com
a GKC, Estufa Paulicéia e Ormazabal. Pessoal
na Abril continua parado. Página 3

Metalúrgicos na GM apóiam
trabalhadores europeus
A Confederação Nacional do Metalúrgicos da CUT
fez atos em todas as plantas da montadora em
solidariedade aos europeus ameaçados de demissão.
Página 2
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Na marra
Alckmin mandou passar lista de
presença entre professores
convocados para ato pró-Serra
realizado sábado passado.
Na bala
O ex-governador Júlio Campos,
atual conselheiro do Tribunal de
Contas do Mato Grosso, é
suspeito de ser mandante de
crimes ligados a disputa por terras
e diamantes.
Buracão
A Previdência Social chega a
perder R$ 2,4 bilhões por ano, por
falta de advogados para cobrar
dívidas das empresas que não
recolhem.
Viva o consumidor!
Para atrair clientes, parte das
agências do HSBC vão ficar
abertas das 9h às 18h. Nenhum
emprego será gerado.
Avanço
Pelo Programa Universidade para
Todos, as faculdades poderão
criar novas vagas em troca da
concessão de bolsas de estudo.
Vai apurar!
O governo criou uma força-tarefa
para investigar as denúncias
contra o Bolsa Escola, de desvio
de recursos para quem não
precisa.
Não deu
Nas negociações para criar o
Bolsa Escola, o governo queria
conselhos municipais para checar
as listagens apresentadas pelas
prefeituras, mas foi voto vencido.
Incompetência
Ladrões que assaltaram a
Transbank deixaram um saco
com R$ 630 mil no túnel usado
para o roubo.
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INDÚSTRIA PAULISTA

CAPA

CONFIRA SEUS DIREITOS

Reposição de empregos perdidos em 2 anos

Tarifas bancárias, um confisco

A imprensa e a
eleição municipal

NOTAS E RECADOS
Braço curto
Faz dois meses que os trabalhos
do Congresso Nacional estão
paralisados.

Quarta-feira, 20 de outubro de 2004

A Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp) calcula que o setor encerra 2004 com
crescimento entre 4% e 4,5% no nível de emprego. Isto significa a geração de 65 mil a 70 mil vagas.
Desta forma, a indústria paulista conseguirá repor os empregos
perdidos em 2002 e 2003, quando
foram eliminados 70 mil postos.
Em setembro, o setor industrial abriu 5.158 novas vagas, o que
representa crescimento de 0,33%
em relação a agosto.
Recuperação seguida
Segundo a Fiesp, é o sexto
mês consecutivo que as contratações superam as demissões.
No acumulado do ano, a indústria de São Paulo já abriu 51.369
novos postos de trabalho, o que representa uma expansão de 3,3%.
Em 12 meses, o crescimento é de
3,4%, com a criação de 52.211 novas vagas.

Emprego industrial cresce seis meses seguidos em São Paulo e quatro meses no Brasil

4º mês seguido de crescimento no Brasil
As contratações na indústria
brasileira superaram as demissões
pelo quarto mês seguido.
Em agosto, o nível de emprego cresceu 1% na comparação com
julho, segundo pesquisa mensal do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Desde maio o número de contratações é positivo.
Na comparação com agosto
do ano passado, o nível de emprego industrial subiu 3%. Dos 14 setores pesquisados, 12 apresentaram aumento no total de empregos
em relação a agosto de 2003.

SINDICALISMO

URÂNIO ENRIQUECIDO

Solidariedade aos
trabalhadores na GM Europa

Brasil não vai
revelar tecnologia

A Confederação Nacional dos
Metalúrgicos da CUT (CNM-CUT)
organizou uma série de assembléias ontem nas fábricas da General Motors (GM) no Brasil em solidariedade aos companheiros na empresa na Europa que estão com os
empregos ameaçados.
Os trabalhadores na GM na
Europa também realizaram ontem
um dia de protesto em todos os
países onde a empresa possui linhas de montagem.
Nos atos no Brasil, a CNM propôs que não haja produção extra de
veículos e componentes que possam
ser exportados à Europa em substituição aos que deixarem de ser feitos
em função da luta pela manutenção
dos empregos.
Ocorreram assembléias nas

plantas de São José dos Campos
(SP), São Caetano e Gravataí (RS).
O movimento acontece porque, como sempre, querem fazer o
trabalhador pagar o pato por problemas que ele nada tem a ver.
Tudo começou na semana
passada, quando a GM declarou que
pretende cortar 12 mil dos 62 mil
companheiros em suas fábricas da
Europa para diminuir custos.
Em protesto, os trabalhadores
europeus reagiram e paralisaram as
atividades na fábrica de Bochum, na
Alemanha, da última quinta-feira até
segunda-feira passada.
Ontem fizeram o protesto com
duas palavras de ordem: Não às
demissões! e Que a GM negocie
alternativas com os representantes
dos trabalhadores!

Inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica visitaram
ontem a usina de enriquecimento de
urânio em Resende, no Rio.
Apesar da Agência exigir acesso irrestrito a todas as instalações
da usina, seus técnicos não puderam entrar na sala da ultracentrífuga
desenvolvida pela Marinha.
O presidente da Comissão
Nacional de Energia Nuclear, Odair
Gonçalves, disse que essa proibição não afetou a finalidade da visita, que é verificar se existe ou não
desvio de urânio.
Para o ministro da Ciência e
Tecnologia, Eduardo Campos, as
centrífugas são um segredo a ser
protegido. Nossas centrífugas são
mais econômicas que as norteamericanas e sua tecnologia não
será devassada, disse ele.

Lutar contra o confisco promovido pelo tarifaço bancário nas contas dos trabalhadores entrou para a
agenda sindical como nossa luta por
melhores salários ou condições de trabalho.
Foi o que defendeu
o presidente do Sindicato José Lopez Feijóo (foto), no artigo Tarifas bancárias: um confisco,
publicado semana passada nos jornais Folha de
S. Paulo e Diário do
Grande ABC.
Segundo Feijóo,
uma parte da renda dos
trabalhadores hoje é corroída pelas tarifas bancárias, assim
como faz a inflação. Os valores cobrados pelos bancos e a crescente
evolução das tarifas afetam direta-

mente o nível de rendimento líquido
dos trabalhadores. Logo, lutar contra essa cobrança é um problema
sindical, escreveu o dirigente.
Além dos valores exorbitantes
das tarifas, Feijóo destacou uma outra agravante, que é o trabalhador ficar impedido de escolher
a instituição bancária na
qual movimenta seu dinheiro.
Toda negociação é
feita entre bancos e empresas. O empregado
não tem como o escolher
o banco pelo qual quer
receber seu salário, sendo obrigado a abrir conta corrente na
instituição escolhida pela empresa
que, é óbvio, deposita sua folha de pagamentos nos bancos que lhes ofe-

recem mais benefícios. O trabalhador
fica refém do banco e é usado como
moeda de troca. E ainda paga muito
para movimentar sua conta, afirmou.
Luta
Segundo o Procon são 42 tarifas cobradas pelos bancos que consomem em média entre R$ 255,00 a
R$ 323,00 todo ano de cada cliente.
Já estão livres delas os companheiros na Toyota, que recebem
pelo Bradesco, Panex, Scania e
Mercedes, que recebem pelo Itaú.
É para estender esse mesmo
benefício à categoria que o Sindicato está empenhado em negociar
com as empresas a eliminação das
tarifas. Cartas pedindo a abertura de
negociação elas já têm. Se o resultado não for positivo, a saída será a
mobilização em defesa do salário.

CAMPANHA SALARIAL

Mais três acordos ontem
Companheiros na GKC e Estufa Paulicéia, do Grupo 10, e
Ormazabal, Grupo 9, todas em São
Bernardo, conquistaram ontem
acordos salariais.
Já os companheiros na Mecânica Abril (foto), de Santo André, seguiram parados. Até o fechamento
desta edição, a diretoria do Sindicato estava reunida em negociação
com a empresa.
Com as três empresas de ontem, o Sindicato já totaliza 58 acordos diretamente com as fábricas.
Essa foi a estratégia adotada depois
da recusa dos Grupos 9 e 10 de
negociarem acordos coletivos.
Com isso, cerca de 7 mil companheiros conseguiram garantir 4%
de aumento real e reposição salarial e antecipação da data-base.
Em Cajamar, seguem em greve os metalúrgicos da Durcon (Grupo 9). O Sindicato dos Metalúrgicos
de Itaquaquecetuba fez protesto na
Merguel ontem.

A partir de segunda-feira,
todos os dias da semana, às 19h.
Rádio ABC, 1570 Khz.

Nunca se viu tamanha manipulação de informações por parte de alguns
setores da imprensa, visando prejudicar
determinadas candidaturas e favorecer
outras. É o que temos visto nessas eleições municipais.
No tempo da ditadura militar, os
meios de comunicação sofriam demasiada interferência, num tempo em que
a censura não permitia que a imprensa
tratasse de determinados temas. Quando permitia, fiscalizava o que poderia ou
não ser publicado. Mas, com a redemocratização do País, a censura caiu e veio
a liberdade de imprensa. Ela foi fundamental na luta pelas eleições diretas
para presidente, no impeachment de
Collor e em outros momentos importantes da política nacional.
A grande imprensa, porém, sempre teve má vontade para com os governos do PT. Os atuais prefeitos de
Diadema, Santo André, Mauá, Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra são mais
cobrados pelos meios de comunicação
do que pela própria população.
Mas, o que está acontecendo com
a prefeita Marta Suplicy ultrapassa os
limites do bom senso. A imprensa é a
favor de José Serra desde o primeiro
turno. É só prestar a atenção nos noticiários de todos os dias. A atuação de
Serra como ministro da Saúde é sempre destacada, enquanto a prefeita é condenada, muitas vezes, por situações
criadas em mandatos anteriores (de
Maluf e Pitta).
Os exemplos mais recentes vieram do jornal Folha de S. Paulo. Sua
matéria de capa do último domingo fala
sobre quem o paulistano acha que vai
ganhar a eleição. O número é mais favorável ao candidato tucano que da própria pesquisa eleitoral do seu instituto
(Datafolha).
A revista Veja desta semana, no
seu encarte paulista (Vejinha), reproduz
na capa uma avaliação negativa do governo Marta, mas o conteúdo da matéria comprova que seu governo fez muito
mais do que se imagina. Porém, a visibilidade da capa fala mais alto.
Assim como fazem os jornais norteamericanos, os editoriais da nossa imprensa deveriam assumir um lado do jogo eleitoral. Seria mais honesto com os leitores
(e eleitores) do que fazer o discurso da
imparcialidade, mas utilizar seu produto
para beneficiar um lado só.
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