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O Corinthians não vencia
o Santos por 7 a 1 há 64
anos. A última vitória por
esse placar tinha sido em
1941.

Se ganhar três jogos segui-
dos, o Timão será campeão
com duas rodadas de ante-
cedência.

Só não pode esquecer que
Internacional e Fluminense
venceram e continuam só
seis pontos atrás.

Todo o time do Santos foi
muito mal. Mas Hailsson e
Rogério foram os piores.

Parece que Nelsinho ainda
não voltou do Japão. O técni-
co está visivelmente perdido.

Leão foi o principal culpa-
do pela derrota do Palmei-
ras, ao contrário do que tem
ocorrido.

O São Paulo dará licença
aos principais craques co-
mo prêmio por escapar do
rebaixamento.

Júnior voltou a bater um
bolão no Tricolor. Já fala até
em retornar para a Seleção.

O São Caetano perdeu em
casa e está de novo perto
da zona de rebaixamento.

A Lusa enfrentou mais pro-
blemas com arbitragens. Tá
cheirando a perseguição.

A Seleção Brasileira faz
amistosos sábado e terça-
feira da semana que vem,
na Arábia.

Os Estados Unidos fo-
ram os maiores derrotados
na Cúpula das Américas, que
reuniu presidentes dos três
continentes - Fidel Castro, de
Cuba, não tomou parte - du-
rante o fim de semana na Ar-
gentina. Para melhorar, o en-
contro aproximou o Mercosul
(bloco formado por Brasil, Ar-
gentina, Paraguai e Uruguai)
com a Venezuela.

Oficialmente marcada
para discutir democracia e
empregos, a cúpula acabou
debatendo a Alca (Área de Li-
vre Comércio das Américas).

Dois lados
Três posições ficaram

claras. De um lado a Ve-
nezuela, que pretendia sepul-
tar a iniciativa. De outro os
EUA, tentando retomar as
negociações conforme seus
interesses imperialistas e
que atraiu diversos países

Alca aproxima Venezuela e Mercosul
4ª Cúpula das Américas

A Unisol (entidade que
reúne as cooperativas apoia-
das pelo Sindicato) firmou
convênio com Secretaria Na-
cional de Economia Solidária
(Senaes) na última sexta-fei-
ra para a implantação do pro-
grama Ação de Apoio a Em-
presas Recuperadas.

Por ele ficam assegura-
dos recursos para que a
Unisol leve sua experiência
de assessoria técnica e polí-
tica aos empreendimentos
em fase de recuperação  ou
já formados, por meio de ofi-
cinas, seminários, cursos de
capacitação e gestão.

O programa permitirá

devido seu imenso poder
econômico. O Mercosul aca-
bou como mediador, sem re-
jeitar a Alca totalmente mas
negando aceitar as condi-
ções dos EUA. Como era im-
possível conciliar as três po-
sições, a reunião terminou
com duas declarações dife-
rentes em um mesmo docu-
mento.

O grupo de 29 nações,
liderado pelos EUA, se com-
prometeu a retomar as nego-
ciações ainda no primeiro se-
mestre do ano que vem. Já
Mercosul e Venezuela afir-
maram que não estão dadas
as condições para se alcan-
çar um acordo de livre comér-
cio equilibrado. O resultado é
ruim para os EUA, que ago-

Protesto anti-Bush pede unidade dos povos da América Latina

Unisol assume programa federal
Economia Solidária

ainda trocas entre os traba-
lhadores das cooperativas,
bem como a inclusão dos em-
preendimentos em redes da
economia solidária.

Até março do ano que
vem está previsto que o pro-
grama atinja 20 cooperativas
de vários setores da econo-
mia solidária.

ra terão de enfrentar um blo-
co com a força política do
Mercosul mais o poder eco-
nômico da Venezuela (uma
das maiores produtoras mun-
diais de petróleo). E se é mal
para os Estados Unidos, é
muito bom para os demais
países dos três continentes.

Protestos
Milhares de manifestan-

tes tomaram as ruas de Mar
del Plata para protestar con-
tra a Cúpula. Manifestações
contra a Cúpula e Bush tam-
bém foram realizados no Bra-
sil neste final de semana.

O presidente da Vene-
zuela, Hugo Chávez, foi o
único dos 34 chefes de Es-
tado a participar da Cúpula e
também da 3ª Cúpula dos
Povos, a Contracúpula. O
lema do encontro foi Outra
América é possível. Não à
Alca.

Arlindo Pucciarelli, da Copromen, Dione Manetti, da Senaes, e Cláudio
Domingos, da Unisol, assinam acordo para formação de convênio

Plenária para
chapa do SUR

Ford

A banda Bom Balancê
anima o baile da Associação
dos Metalúrgicos Aposenta-
dos (AMA), no sábado, a par-
tir das 18h30, na Sede do Sin-
dicato. Reservas de mesas
até sexta-feira pelo 4127-2588.

Os trabalhadores na Ford
estão convocados para plená-
ria de escolha dos membros
que farão parte da chapa para
eleição do Sistema Único de
Representação (SUR). A cha-
pa formada por eles terá o
apoio do Sindicato. A plenária
será realizada quinta-feira, às
17h30, na Sede do Sindicato.

Baile da AMA, sábado

5º Congresso

A filósofa Marilena Chaui denunciou a rearticulação das forças conservadoras e de direita no País

A professora e filósofa Marilena Chaui confirmou
sexta-feira à noite, após debate no 5º Congresso,
que a direita e as forças conservadoras tentam
se rearticular no País contra os avanços dos
movimentos sociais e dos trabalhadores. Para
isso contam com o apoio dos meios de
comunicação, que usam métodos piores que os
da Inquisição.
O alerta tinha sido feito no dia anterior pelo
presidente do Sindicato, José Lopez Feijóo, para
quem os assassinatos de um dirigente sindical
no Rio Grande do Sul no começo de outubro, de
três líderes sem-terra há cerca de dez dias e a
violência de bate paus contra sindicalistas na
porta de uma fábrica em Belo Horizonte não são
ações isoladas.
Chaui é professora titular de filosofia na
Universidade de São Paulo (USP) e falou sobre
Ética na Política por mais de duas horas para um
grupo de metalúrgicos que lotou o salão do
terceiro andar. Leia mais na página 3

Luta de Pica-Pau
reforça ação dos CSEs
O retorno do companheiro Luís Sérgio de Oliveira,
o Pica-Pau (foto), a B.Grob reforça o trabalho
desenvolvido pelos Comitês Sindicais (CSEs).
Uma semana após sua volta à fábrica, a luta
continua rendendo solidariedade. Página 2

TST também manda
Volks pagar salário

Sai proposta no G.10.
Acordo está próximo
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