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O Santos se distan-
ciou cinco pontos

na liderança, mas ainda
faltam seis rodadas (18
pontos) e o campeonato
continua aberto.

Luxemburgo mexeu
melhor no time e

Maldonado mostrou a
técnica e a garra que
toda torcida gosta de ver.

Leão exagerou em
jogar toda a culpa

da derrota nas costas do
árbitro.

Se ganhar quarta-
feira, no jogo que

tem a menos, o Palmeiras
encosta no líder.

O São Paulo não se
encontrou em cam-

po e ainda perdeu Lu-
gano para o clássico de
domingo contra o Corin-
thians.

Na quarta-feira,  o
Tricolor joga conta

o Cienciano pela Liber-
tadores.

O empate do Co-
rinthians contra o Ma-
rília foi um castigo mere-
cido pelo mau futebol
apresentado.

O Timão já viajou
para o México, on-

de enfrenta o Tigres na
quarta-feira pela Liber-
tadores.

O São Caetano mos-
trou serviço na vi-

tória sobre o Bragantino
e está em sexto lugar.

Ganhando e respi-
rando mais alivia-

do no campeonato pau-
lista, o Santo André rece-
be o Potiguar (RN) na
quarta-feira, pela Copa
do Brasil.

Com 54 meda-
lhas, a equipe de
natação do Bra-

sil voltou a vencer o Cam-
peonato Sul-Americano
disputado em Medellín,
na Colômbia.

Sindicatos querem rearticular
Câmara  Regional do ABC

Região

O documento entregue ontem aponta
várias das propostas das entidades para
uma atuação regional em torno de alguns
eixos centrais:

• Convocar toda a sociedade para
retomar os debates da Câmara Regional,
informando  datas, pautas e conteúdos
das discussões;

• Retomar as discussões sobre
Planejamento Regional Estratégico;

• Colocar em atividade todas as comissões
municipais, principalmente a de
Emprego;

• Adotar uma política de retomada do
desenvolvimento, vinculando
crescimento econômico com metas de
geração de emprego;

• Constituir um centro de informações
sociais e econômicas sobre a região;

• Retomar o compromisso pela
erradicação do analfabetismo no ABC até
2010;

• Organizar Arranjos Produtivos Locais
(APLs) para os setores têxtil, construção
civil e gráfico, entre outros;

• Acabar com a guerra fiscal na região;

• Estimular o turismo regional;

• Revitalizar a Represa Billings.

Um grupo de sindicatos
da região, incluindo os
metalúrgicos do ABC, entre-
gou ontem aos sete prefeitos
do ABC uma série de pro-
postas dos trabalhadores para
o fortalecimento econômico
e social da região.

Com o gesto, os sindica-
listas querem reativar a Câ-
mara Regional do ABC que
teve sua atuação esvaziada.
Criada há nove anos, a Câ-
mara foi pensada para ser um
fórum com a participação de
toda a sociedade em busca de
soluções para vários proble-
mas da região.

Os sindicalistas obser-
vam que o modelo de políti-
ca desenvolvido  por meio do
Consórcio de Prefeitos, Câ-
mara Regional e Agência de
Desenvolvimento Econômi-

Os sindicalistas com os prefeitos da região

co do ABC representou um
marco na reformulação da
atuação regional porque foi
desenvolvido com participa-
ção do poder público em con-
junto com importantes seto-
res da sociedade.

“O problema é que nos
últimos tempos essa partici-
pação da sociedade se redu-
ziu. Com a pauta que entre-

gamos ontem queremos mos-
trar ao poder público que é
importante e necessário con-
tinuar fortalecendo a atuação
regional como um dos cami-
nhos para o desenvolvimen-
to sustentado no ABC”, dis-
se Paulo Dias, diretor do Sin-
dicato encarregado de a-
companhar a rearticulação
da Câmara.

Um resumo
das propostas

O companheiro
Carlos Alberto Nery dos
Santos, trabalhador na
Scania, precisa de san-
gue com urgência.

Quem puder doar
deve comparecer no he-
mocentro do Hospital
Mario Covas, em Santo
André (na avenida Pe-
reira Barreto, ao lado do
Hospital Brasil). Infor-
mações pelo telefone
6829-5079.
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Mercedes investirá R$ 520 milhões
Mais produção

Indústrias
batem novos

recordes

Montadoras

Souza, no destaque, e plenária da Mercedes na Sede

MASSAGEM PARA COLUNA: - Massagem especializada para coluna vertebral, com a mani-
pulação das vértebras (quiropraxia) alinhando a coluna vertebral no seu eixo. Indicada para torci-
colos, dorsalgias, lombalgias, ciáticas, braquialgias e entorses em geral. A massagem promove
o equilíbrio energético, atua no sistema nervoso e circulatório, proporcionando bem estar, melho-
ra postura, alivia tensões e elimina o stress.
Drenagem linfática:  - Através da estimulação dos gânglios e ativação da circulação profun-
da, atua no organismo descongestionando o sistema circulatório, eliminando impurezas,
desintoxica, elimina líquidos e ativa o sistema imunológico.
Aplicação:  - Nos gânglios e pela massagem profunda pela técnica manual.
Benefícios:  - · Estético; · Fisioterápico; · Pré e pós-operatório; · Edemas.
R. P. G. - Reeducação Postural Global (método francês), avaliação e aplicação.
Reflexologia - Tratamento pela massagem nos pontos reflexos dos pés, mãos e orelhas.
Através da pressão que se exerce nas áreas reflexas dos pés atinge-se o estimulo dos órgãos
pelos pontos doloridos.
Acupuntura:  - É um recurso terapêutico na cura das doenças e dores. Através do estímulo das
agulhas ativa-se substâncias analgésicas, antiinflamatórias e antidepressivas.
Aplicação: -  · Aparelho cardio-respiratório;  · Aparelho gastrintestinal;  · Aparelho reprodutor;  ·
Aparelho circulatório;  · Ortopedia, reumatologia, traumatologia e neurologia;
· Atua nos músculos, tendões, articulações e no esqueleto;  · Dependência química;

Agendamento pelo telefone (11) 3885-2680 ou e-mail: luchetti@clinicaluchetti.com.br
Rua Cubatão, 480 - Paraíso - São Paulo - SP. CEP: 04013-001

Atendimento mediante autorização por escrito do SINCOR-SP
Conheça os benefícios que o SINCOR-SP oferece aos associados acessando:

http://www.sincorsp.org.br - Se você ainda não é associado, associe-se já

“VOCÊ SABIA QUE PROBLEMAS DE COLUNA CAUSAM IRRITABILIDADE?”

”VOCÊ ANDA IRRIT ADO?”

SINCOR-SP E CLÍNICA LUCHETTI DE FISIOTERAPIA
E MASSAGEM PARA COLUNA

Através desse convênio os associados Pessoas Físicas, Sócios Cotistas e
funcionários das Corretoras Pessoas Jurídicas bem como dependentes filhos e

cônjuges, terão descontos especiais nos tratamentos.

Boa notícia
Os preços em São Paulo
diminuíram 0,03% em
fevereiro. É a primeira
taxa negativa deste ano
e a primeira desde
agosto de 2005.

Tomara
Economistas
divulgaram ontem que
a taxa de inflação
prevista para 2006 é
4,56%.

Não pode
Sem concorrência,
Serra contratou por R$
4 milhões um circo para
oferecer espetáculos
aos alunos da rede
municipal.

Irregular
E incluiu no pacote
gastos com o transporte
de estudantes, o que é
irregular segundo
especialistas.

Explica aí, Serra!
O valor supera tudo o
que a Secretaria
Municipal da Educação
aplicou em 2005 com
lazer.

Tempo quente tucano
Na preparação de
homenagem a cacique
do PSDB houve
xingamento e ameaça
de agressão física entre
partidários de Alckmin
e Serra.

Muita gente?
Cientistas concluíram
que o mundo chegou
aos 6,5 bilhões de
habitantes e que nascem
4,4 pessoas a cada
segundo no planeta.

É o bom
Pesquisa Ibope aponta
o PT como partido de
maior aceitação do
eleitorado paulista com
19% das preferências.

Os outros
Em segundo lugar,
empatados, vêm PMDB
e PSDB, ambos com
10%. Todos os demais
têm 1% ou menos.

Não!!!!!!
Analistas acreditam que
o Banco Central corte
apenas 0,75% dos juros
na reunião de amanhã.

A Mercedes-Benz vai in-
vestir cerca de R$ 520 milhões
entre 2006 e 2008 na fábrica
em São Bernardo. O dinheiro
será usado em todas áreas para
aumentar a produção já que a
montadora espera ampliar as
vendas de caminhões e ônibus
no País e no exterior.

O anúncio do investi-
mento foi feito pelo secretá-
rio da Confederação Nacio-
nal dos Metalúrgicos da
CUT (CNM-CUT), Valter
Sanches, e foi discutido du-
rante reunião do Comitê
Mundial dos Trabalhadores
na empresa com a direção da
Mercedes no final do mês
passado na Alemanha, da
qual Sanches participou.

Os R$ 520 milhões são
12% superiores aos R$ 457
milhões que a planta do ABC
recebeu entre 2003 e 2005.
O País ocupa o quarto lugar
na colocação dos países com
maior investimento da em-
presa, atrás apenas da Alema-
nha, Estados Unidos e Japão.

Extras controladas
Mais de 500 trabalhado-

res estiveram na plenária que
o pessoal na Mercedes pro-
moveu no último sábado, na
Sede do Sindicato, para deba-
ter mão de obra e produção.

Valter Souza, coordena-
dor da Comissão de Fábrica,
lembrou que a empresa con-
tratou cerca de 2,2 mil com-

panheiros na cidade nos últi-
mos três anos.

“A Mercedes decidiu in-
vestir por causa da estabilida-
de econômica alcançada
pelo País”, disse. “Já as  vagas
foram abertas devido ao rígi-
do controle das horas extras
exercido pela Comissão, que
faz com que apenas 2% dos
trabalhadores em São Ber-
nardo cumpram jornadas
maiores”, afirmou o dirigen-
te. “A combinação dos dois
fatores permite a abertura de

vagas”, destacou.
Segundo Souza, as con-

tratações ocorreram porque a
Comissão realiza reuniões
mensais com a empresa para
controlar extras, cuidar do
banco de horas e garantir o
cumprimento das férias.
“Também cobramos investi-
mentos em equipamentos e
mão de obra, enquanto a
CIPA cuida da melhoria
constante das condições de
trabalho”, finalizou o coorde-
nador da CF.

O presidente do Sindi-
cato, José Lopez Feijóo, afir-
mou que o investimento da
Mercedes é mais uma pro-
va da viabilidade econômi-
ca do ABC. “A empresa
aposta em mão de obra de
qualidade e numa série de
vantagens que a região ofe-
rece”, disse ele, saudando o
investimento como uma
boa notícia para a região.

Decisão prova viabilidade do ABC
Segundo Feijóo, são

motivos como estes que con-
cretizaram o acordo entre
Ford e Sindicato para a pro-
dução de um novo modelo
na fábrica de São Bernardo.
“Ao contrário do que mui-
tos pregam, indiscutivel-
mente o ABC é um dos mais
modernos pólos de produ-
ção de automóveis do País”,
afirmou.

A indústria automobi-
lística bateu recordes histó-
ricos de produção e expor-
tação de veículos nos pri-
meiros dois meses deste ano.

Segundo a Anfavea
(sindicato das montadoras),
em janeiro e fevereiro de
2006 foram produzidas
398 mil unidades, enquan-
to no mesmo período de
2005 —último recorde re-
gistrado— haviam sido fei-
tos 359 mil veículos.

Neste ano, as empresas
já exportaram o equivalen-
te a R$ 3,5 bilhões, contra
cerca de R$ 3 bilhões expor-
tados nos primeiros dois me-
ses do ano passado, número
que também era recorde.

A Anfavea informou
que o setor comercializou
128 mil veículos no País em
fevereiro, o que significa
uma queda de 4% em rela-
ção a janeiro. No entanto, as
vendas das montadoras no
mês passado foram 11% su-
periores as realizadas em fe-
vereiro do ano passado.

Projeções
Para todo o ano de

2006, a Anfavea espera um
crescimento de 7 % nas ven-
das para o mercado interno,
que devem atingir 1,8 mi-
lhão de veículos.

Na produção, a proje-
ção é de expansão de 4,5%,
com 2,6 milhões de unida-
des montadas.

As exportações devem
crescer 3%, alcançando R$
25 bilhões.

Tribuna Metalúrgica do ABC - Terça-feira, 7 de março de 2006 3

Nesse time, quem ganha é você
Campanha de sindicalização

Tema do ano é a pessoa com deficiência
Campanha da Fraternidade

Seminário de
Saúde e Trabalho

Sonho de operário

Departamento de Formação

IMPOSTO DE RENDA
Para você poder entregar sua Declaração dentro do prazo, teremos em nossa
séde, do dia 01 de Março até 28 de Abril, uma equipe treinada para atender os
associados do Sindicato, bem como seus familiares e ao restante do público.
Estão obrigados a declarar todos os contribuintes que obtiveram rendimento mensal igual
ou superior a R$ 1.164,00 ou quem ganhou acima de R$ 13.968,00 no ano, que possuam
somatória de bens igual ou superior a R$ 60.000,00 participam ou participaram do quadro
societário de micro ou pequenas empresas durante o ano de 2005. Dúvidas ou esclareci-
mentos entrar em contato no telefone: 4338-0754 ou 4335-6828.

PREÇOS ESPECIAIS PARA ASSOCIADOS DO SINDICATO

O serviço irá iniciar-se no dia 01 de março e seguirá até 28 de abril, no seguinte horário de Segunda
a Sexta das 8hs às 18hs na sede em São Bernardo, Diadema e Santo Andre.

Um sonho que se tor-
nou realidade! Essa deve
ser uma frase repetida
pelos moradores da Vila
da Penha, no Rio de Ja-
neiro, quando ao lado do
pedreiro Evando dos San-
tos admiram a Biblioteca
Comunitária Tobias Bar-
reto de Menezes.

O sergipano Evando
despertou para o mundo
da literatura em meados
dos anos 70. Aos 16 anos
de idade, sem saber ler e
com uma marmita na mão,
gostava de ouvir de um
velho mestre de obras
textos de escritores como
Pablo Neruda, Monteiro
Lobato e Tobias Barreto.

Hoje, quase 30 anos
depois, o pedreiro é capaz
de orientar quem o pro-
cura e deseja conhecer
um pouco da literatura
brasileira.

Onde tudo começou
A  biblioteca surgiu em

1998, quando Evando se
deparou com uma quanti-
dade de livros que estavam
sendo jogados no lixo por
um comerciante. Ele reco-
lheu os livros, colocou-os
na sua sala e avisou a vi-
zinhança que abria as por-
tas da primeira e única bi-
blioteca comunitária da
Vila da Penha. Passou a
ganhar e a pedir livros. A
esposa reclamou, mas hoje
diz: “Sabe que o hábito da
leitura é uma coisa que
contagia?”

O sonho comum
E é nessa casa entu-

lhada de livros que ho-
mens, mulheres e crianças
encontram a oportunidade
de conhecer, através da lei-
tura, outros lugares, outras
histórias, outros sonhos.

A ousadia de Evando
já o levou a participar de
um chá na Academia Bra-
sileira de Letras, é fre-
qüentemente procurado
por universitários, escri-
tores ou curiosos que são
atraídos por esse carinho
do pedreiro pelos livros
ou por esse sonho tão bem
retratado nas palavras do
escritor, também sergipa-
no, Tobias Barreto: “Eu
sei que nada sei, mas uma
coisa eu sei: só o livro é
capaz de acabar com as
desigualdades na terra.
Sem ele, não se chega a
lugar nenhum.”

Bonito o sonho do
Evando não é mesmo? E os
nossos sonhos, quais são?

Você está convocado
para entrar numa seleção vi-
toriosa. O Sindicato lançou
uma nova campanha de
sindicalização e quer você jo-
gando no time dos metalúr-
gicos do ABC.

Um time que acumulou
12% de aumento real nas úl-
timas três campanhas salari-
ais, mais de R$ 600 milhões
de PLR desde 2003, uma
equipe que quando entra em
campo tem seus direitos res-
peitados e que a cada ano
amplia suas vitórias, entre
muitas outras conquistas.

O mote da campanha,
explica o coordenador da
Regional Diadema, Hélio
Honorato, o Helinho (foto),
é a Copa do Mundo. “Que-
remos aproveitar essa época

que o futebol mobiliza o País
e relacionar a força de nossa
categoria com a força do fu-
tebol brasileiro”, disse ele.

Até julho, equipes de
sindicalização vão percorrer
as fábricas dentro de um ro-
teiro previamente agendado
e mostrar as vantagens que o
metalúrgico tem ao se tornar

sócio. “A campanha é focada
na conscientização dos traba-
lhadores, ao mostrar que a
união em torno do Sindicato
é o que faz dos metalúrgicos
do ABC uma das categorias
mais mobilizadas do País”,
enfatiza Helinho.

Ele cita como exemplo
dessa mobilização uma sim-
ples negociação de PLR.

“Com mais sindicalizados
numa determinada fábrica a
correlação de forças é mais
favorável aos trabalhadores.
Ao ver a lista de sócios o pa-
trão sabe da nossa capacida-
de de mobilização”, exem-
plifica.

Então, não jogue na re-
tranca. Vá para o ataque e
marque um gol: sindicalize-se!

Quem entrar agora já sai ganhando
Os novos sócios e os

companheiros já sindicali-
zados que apresentem no-
vos sócios concorrem a prê-
mios em dinheiro e a mais
quatro televisores.

Até julho serão 10 sor-
teios de prêmios em dinhei-
ro e dois sorteios de televi-

sores. Em cada sorteio serão
premiados com R$ 500,00
um novo sócio e R$ 500,00
a quem o apresentou. O
mesmo com os televisores.

Todos os companheiros
e companheiras que se asso-
ciaram a partir de fevereiro
estão incluídos nos sorteios.

A Campanha da Frater-
nidade lançada na semana
passada pela Igreja Católica
pretende levar ao centro dos
debates sociais a discussão
dos problemas enfrentados
pelas 27 milhões de pessoas
com deficiência que vivem no
Brasil.

“Queremos tocar os po-
deres públicos e os legislado-
res para a necessidade de po-
líticas públicas mais eficazes
para atender às pessoas com
deficiência”, disse Dom Odilo
Sherer, secretário-geral da
CNBB - Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil.

Ele disse que a legislação
brasileira avançou muito nos
últimos anos, como conse-
quência da atuação das enti-
dades e organizações sociais
que lutam pela inclusão so-
cial dessas pessoas.

Mas o bispo considera
que não bastam apenas leis,
mas sim a implantação de
uma cultura a favor da inclu-

são dessas pessoas passando
pela educação, pelo mundo
do trabalho, da cultura, da
saúde e do lazer.

“O valor do ser huma-
no não está na perfeição físi-
ca, na capacidade produtiva
ou na habilidade da sua afir-
mação social, mas acima de
tudo no próprio fato de ser
uma pessoa, um ser humano”,
comentou o secretário da
CNBB.

Justiça
Para ele, os desafios da

inclusão das pessoas com de-
ficiência é um permanente
questionamento à lógica da
competição, da eficiência, da
perfeição estética a todo cus-
to, do sucesso e do poder eco-
nômico.

“O tema deste ano nos
faz muita justiça. A campanha
é bem vinda porque amplia
e reforça a nossa luta por in-
clusão e igualdade”, comen-
tou o companheiro Flávio

Henrique de Souza, da Co-
missão dos Metalúrgicos do
ABC com Deficiência.

Solidariedade
Os objetivos da campa-

nha são a promoção da fra-
ternidade e solidariedade em
relação às pessoas com defi-
ciência, dando voz a elas, de-
nunciando preconceitos e
discriminações.

Quer ainda estimular a
realização de iniciativas que
façam avançar às políticas pú-
blicas voltadas à inclusão des-
sas pessoas.

Estão abertas as inscri-
ções para o próximo Semi-
nário de Saúde e Trabalho,
que será realizado dia 18 de
março no Centro de Forma-
ção Celso Daniel. Falar com
Tiana até o dia 16 pelo tele-
fone 4128-4200, ramal
4230.

Eleição de
CIPA na Kostal

amanhã

Organização

Nesta quarta-feira tem
eleição de CIPA na Kostal,
São Bernardo. O Sindicato
apóia dois companheiros
com um forte compromisso
com a luta da categoria e por
melhores condições de tra-
balho. Os candidatos apoia-
dos pelo Sindicato são
Manoel Francisco Filho, o
Tiririca, nº 8; e Venâncio
Dornelas, o Alemão, nº 4.
Vote certo!

Feira de Artes e Futsal

Inscrições abertas até dia 15
Feira de artes e campeonato de futsal são algumas das ati-
vidades das comemorações do 1º de Maio na categoria.
As inscrições para os dois eventos se encerram dia 15.

Mais informações pelo telefone 4128-4200, com Lúcio.


