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Referendo

Em debate um modelo de segurança
A partida Brasil e Bolívia valeu
pela torcida, que só não fez festa
maior por falta de lances mais
emocionantes.
Finalmente a seleção agora tem
substitutos à altura de Cafu e
Roberto Carlos.
A partida de amanhã contra a
Venezuela também vai ter mais
festa do que futebol.
O Corinthians foi superior o tempo todo e poderia ter ganho por
mais gols.
Em primeiro com 59 pontos, o Timão vai ter seis partidas em 14 dias.
Marcinho Guerreiro pelo Palmeiras e Alex Alves pelo Botafogo
foram os destaques de uma partida de baixo nível técnico.
Com a vitória, o Palmeiras se
mantém na quarta posição, assegurando vaga na Libertadores.
O Santos jogou mal e perdeu
merecidamente. A 11 pontos do
líder, o time já começa a se despedir do título.
Se o São Paulo vencer hoje a Ponte ele entra na zona de classificação para a Copa Sul Americana.
Enquanto Grêmio e Náutico já
garantiram vaga no quadrangular
final da Série B, o Santo André
depende de um milagre.

A equipe brasileira fez bonito papel
no Pré-Pan de Ginástica Artística,
com quatro medalhas de ouro, quatro de prata e quatro de bronze.

Qualquer política de
controle de armas não é uma
resposta definitiva à violência, mas representa uma importante medida na luta contra a criminalidade. Essa é a
opinião do coordenador do
Instituto Sou da Paz, Denis
Mizne (foto), ao defender o
referendo como uma oportunidade
dos brasileiros debaterem o modelo
de política de segurança que o Brasil quer.
Segundo ele, até 2003 a venda
de armas no Brasil sempre foi livre e
a criminalidade só subiu. A arma que
mata é a arma que um dia foi vendida legalmente, aponta Mizne, afirmando que existe uma relação direta entre o número de armas em circulação e o número de mortes.
Ao dificultar o acesso às armas,
o Brasil verá diminuir os casos de

morte, especialmente aquelas consideradas acidentais
ou banais, prevê.
É falsa a sensação de
que a pessoa de bem armada se sente mais segura. O
que na verdade ela faz é oferecer sua arma para o cri-

me, afirma Mizne, ao citar relatórios das secretarias de segurança de
São Paulo e Rio de Janeiro, demostrando que por volta de 85% das armas apreendidas nos dois estados
eram revólveres de fabrica-ção nacional vendidos legalmente e que foram para as mãos de bandidos.

Cai internação por tiro acidental
O número de internações nos hospitais causadas por armas de fogo caiu
ano passado em comparação com 2003. São quase mil pessoas que
deixaram de se ferir, segundo pesquisa do Ministério da Saúde.
Internados no Brasil
Acidentes
6.736
2003

5.867
2004
-13%

Agressões

Suicídio
551
2003

451
2004

13.308
2003

-18%

13.282
2004
-0,2%

Roupa suja

Governador contra os trabalhadores
O governador Alckmin age
contra a saúde dos trabalhadores e
dos seus familiares. Ele vetou o projeto a-provado pela Assembléia Legislativa garantindo a responsabilidade das empresas pela lavagem
dos macacões dos trabalhadores.
Estudos apontam que a lavagem desses uniformes na casa do
trabalhador pode contaminar a família pelo contato com produtos perigosos.
O autor do projeto, deputado
José Zico (PT), disse que o veto do
governador foi político, porque o projeto é de um deputado do PT. O projeto voltará para a Assembléia e
José Zico espera que os deputados
derrubem o veto do governador.
Pressão obriga recuo
Depois do ato de protesto com
20 mil professores o governador

Robson Martins

te, sempre no
recuou no projeesquema temto que colocava
porário.
em risco a carPara a Areira na rede espeoesp, o sinditadual, privilegicato dos profesando os empresores, a aprovasários da edução do projeto
cação privada.
acabaria com a
O projeto
carreira na rede
permitia a conestadual, comtratação de proprometendo a
fessores tempoProtesto dos professores na Av. Paulista
estrutura da Erários pelo prazo
ducação no Estado.
de seis meses, podendo ser prorroA manifestação dos professogado por mais seis meses.
res, na semana passada, teve conAlém disso, o profissional nescentração na Avenida Paulista com
se tipo de regime de trabalho não
passeata até o prédio da Assempoderia ser contratado pelo prazo
bléia Legislativa.
de dois anos.
Alckmin, mais uma vez, jogou
Na prática, Alckmin poderia
a Força Tática e a Cavalaria da PM
demitir os 120 mil professores no enem cima dos professores, num fescerramento dos anos letivos, para
tival de pancadaria.
fazer recontratações no ano seguin-
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Volks

Proposta
rejeitada e
greve continua
Dia das crianças no Sindicato
Dê um presente diferente para seus filhos. Leve-os para
participar da oficina de pipas na Sede do Sindicato
amanhã, a partir das 14h. Em seguida, tem a exibição
do desenho Robôs. Grátis.
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Campanha no Grupo 9
Ele não desiste!
Paulo Maluf avisou que ainda não
desistiu de ser candidato a
deputado federal no próximo ano.
Ralo
As perdas com fraudes e
sonegações custam R$ 160
bilhões por ano ao País.
Assim é melhor
Os mutuários com contratos pelo
Plano de Equivalência Salarial
podem ganhar na Justiça direito
de ter o saldo corrigido por índice
menor que o da TR.
Fé
Em Belém, duas milhões de
pessoas acompanharam a
procissão do Círio de Nazaré, a
maior festa religiosa do País.
Ainda bem
Fortemente pressionado, o prefeito
José Serra recuou e manteve
aberta a casa de apoio a doentes
sem chances de cura.
No escuro
Somente neste ano foram
roubados 850 quilômetros de
cabos de iluminação pública na
capital.
Mercado
Nesta semana, Lula visita
Portugal, Espanha, Itália e Rússia.
Nas ruas
A CUT e a Contag acertaram fazer
no final de novembro a Marcha em
Defesa do Salário Mínimo.
Reforço
O tenor Luciano Pavarotti
convidou Roberto Carlos para o
show que fará no Brasil no
próximo ano.
Destruição
Estudos mostram que quase um
milhão de pessoas jogam esgoto e
lixo na represa Billings.

O Sindicato fechou ontem mais
dois acordos em negociações diretas com as empresas.
São mais 160 companheiros na
Patrize e Fernandes e Robrasa, todas em Diadema, beneficiados com
3% de aumento real, reposição da
inflação e garantia das cláusulas sociais.
Com estes já se somam acordos diretos com 42 empresas do
Grupo 9 atingindo perto de 8 mil
companheiros.
A greve nacional dos bancários cresceu no terceiro dia

nega a pagar o adicional de periculosidade para quem têm o direito
e não avança na discussão de um
plano de carreira. Os metroviários
reivindicam também mais segurança para os funcionários que trabalham nas bilheterias.
Bancários
A greve dos bancários atingiu

ontem 23 estados mobilizando perto de 116 mil trabalhadores. No sábado, o Comando Nacional dos Bancários se reuniu e avaliou que a greve vem crescendo em todo o país.
Na noite de ontem estava prevista
uma reunião com os banqueiros.
A categoria reivindica 11,6% de
reajuste e a última oferta patronal foi
de 4%.

Direito

Atraso no salário dá indenização por danos
Empresa que atrasa com frequência o pagamento dos salários
deve indenizar o trabalhador por
seus prejuízos materiais e morais.
O entendimento é do Tribunal
Regional do Trabalho de São Paulo
que condenou o Hospital São Lucas
a pagar indenização de R$ 50 mil a
uma ex-empregada pelo atraso no
pagamento.

Ela trabalhou para o hospital de
1993 a 2002 como operadora de raio
X e seu último ordenado foi de R$
1,2 mil. A trabalhadora reclamou que
teve vários cheques devolvidos em
razão dos freqüentes atrasos de
salário, arcou com multas pela falta
de pontualidade no pagamento de
obrigações e foi incluída na lista de
restrição ao crédito da Serasa.

Organização

CIPA de luta eleita na Proema
O pessoal na Proema de São
Bermardo, foi às urnas e acaba de
eleger uma CIPA comprometida com
a luta por melhores condições de
trabalho. Na fábrica 1 os novos
cipeiros são: Jair Dantas, Admilson

de Brito, Francisco Gledson Silva,
Antonio Carlos de Almeida e Delvair
Faria Rezende. Na fábrica 2: José
Roberto Dias Moreira, Airton
Carlos de Souza, Reginaldo Cavinati e Marcos César Marin.
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PLR na Volks

Mais dois acordos

Metroviários
Os metroviários de São Paulo
ameaçam entrar em greve hoje. A
decisão seria tomada em assembléia
ontem à noite. Na última quinta-feira
os operadores conduziram os trens
com velocidade reduzida em protesto
à ofensiva da empresa.
O Metrô pretende aumentar a
jornada de trabalho dos operadores
de 36 horas para 40 horas semanais. Além disso, a companhia se
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Arnaldo Pollone
Reunião hoje, às 18h, na sede do
Sindicato, para discutir assuntos
internos.
Usimatic
Reunião quinta-feira, na Regional
Diadema, para discutir assuntos
internos. Às 11h30 para o pessoal
da tarde e às 14h para o pessoal
da manhã
Desarmamento
Debate quinta-feira na Câmara de
Vereadores de São Bernardo, às
19h30.

CONSULTE
SEMPRE O SEU
SINDICATO

Continua o descaso
Em assembléia realizada ontem à tarde, os trabalhadores na
Volks rejeitaram proposta de PLR e
reafirmaram a continuidade da greve que já dura 10 dias.
A greve começou depois de
dois meses de negociação, quando a empresa apresentou proposta
bem distante da reivindicada pela
companheirada.
Agora, além do valor de PLR,
os trabalhadores querem discutir os
dias parados.
Pela proposta rejeitada ontem,
o pessoal não receberia o valor reivindicado e ainda teria o desconto
de R$ 404,00 conforme o acordo de
Semana VW (34 horas).
Em Taubaté, os companheiros
decidiram voltar ao trabalho, já que
naquela planta existe a possibilidade real da produção alcançar 210
mil carros, o que daria uma PLR de

Clube da Volks

Associados querem
salvar patrimônio
Os associados do Volkswagen
Clube estão convocados para uma
assembléia no próximo domingo, às
10h, no Ginásio 1 da sede Urbana
do Clube. A convocação partiu de
um grupo de sócios, chamado de
Movimento em Defesa do VW Clube, que não concorda com a desapropriação do clube pela Prefeitura
de São Bernardo.
Segundo esse grupo, a desapropriação está dificultando a recuperação financeira da entidade, que
teve uma forte queda em sua receita nos últimos meses. Por outro
lado, afirma, a administração do clube já está em negociações adiantadas com a Prefeitura, sem ao menos convocar os associados para
dar qualquer informação.
Na assembléia, o grupo irá
apresentar uma proposta que possa
salvar o patrimônio dos associados.

O presidente do Sindicato, José Lopez Feijóo, comandou assembléia ontem à tarde

R$ 5.125,00.
O pessoal daquela planta também quer negociar os dias parados.
Caso a Volks se mostre intransigente, existe a possibilidade do movimento ser retomado.

Os trabalhadores na planta de
São Carlos continuam parados.
No final da tarde de ontem eles
iniciaram nova reunião com a fábrica e hoje têm assembléia logo pela
manhã.

5º Congresso

Começam as reuniões por fábrica
O pessoal na Faparmas abre
hoje as reuniões por fábrica no 5º
Congresso. São nelas que a categoria terá a chance de apresentar
propostas e idéias que o Sindicato
poderá implementar.
A cada reunião será exibido um
vídeo com as linhas gerais dos temas do Congresso e os seus res-

pectivos textos. Os metalúrgicos
poderão apresentar emendas nesses textos e novos temas. Também
serão escolhidos os delegados às
plenárias finais que serão realizadas
entre 18 de 20 de novembro.
Fique ligado na agenda do Congresso e participe das reuniões das
fábricas e dos debates temáticos.

Faparmas
Hoje, na regional Diadema
11h para o pessoal da tarde
15h30 para pessoal da manhã
17h30 para o pessoal do dia
Na reunião também será discutido plano de cargos e salários

Comitês Sindicais de São Bernardo
Quinta-feira, na Sede, às 17h30
Nesse encontro serão organizadas as reuniões nas fábricas da cidade
e debatida a campanha salarial. Os comitês sindicais nas montadoras
estão fora desta convocação.

Curso de Comunicação
e Expressão
Dando continuidade ao processo de formação sindical de sua base
e visando ampliar as alternativas oferecidas aos trabalhadores, a direção
do Sindicato aprovou um projeto
para o período 2005-2008 que articula formação sindical com elevação
de escolaridade e certificação no
ensino fundamental e médio.
O curso de Comunicação e Expressão insere-se nesta proposta
procurando responder às carências
dos trabalhadores no campo da comunicação oral e escrita.
Neste sentido, oferecerá aos
participantes os recursos necessários para aprimorarem o processo de
leitura, a compreensão e a redação
de texto, assim como criará condições para que possam se comunicar
com mais desenvoltura em público.
Outro elemento importante da
proposta é o fato de envolver, na sua
elaboração e execução, além do Departamento de Formação, profissionais ligados a outros setores do Sindicato com os quais a experiência dialoga: Imprensa, Rádio e Cultura.
Dessa forma, os educandos desenvolverão seu aprendizado em
comunicação e expressão envolvendo-se diretamente com a criação de
programas de rádio e com a elaboração de matérias para a imprensa
operária ou montando uma apresentação de teatro de bonecos.
Ao mesmo tempo, os participantes farão uma reflexão crítica sobre o
papel dos meios de comunicação no
processo de construção da hegemonia
na fábrica e na sociedade.
Assim, o domínio da comunicação oral e escrita será trabalhado no
curso como parte de um processo
mais amplo de desenvolvimento integral dos educandos, como parte
inerente de sua formação como sujeitos que ampliam o espaço de sua
autonomia e a capacidade de compreenderem criticamente o mundo,
no qual se inserem como agentes de
transformação.
As pré-inscrições ao curso encerram-se quinta-feira. Outras informações com Lalá, no 4128-4200,
ramal 4211.

Departamento de Formação

