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CAMPANHA ELEITORAL
COMEÇA HOJE

Os candidatos vão para as ruas a partir de hoje. Ontem foi o prazo final para a homologação
das candidaturas e a campanha começa exigindo criatividade, pois a mini reforma eleitoral

colocou uma série de restrições à propaganda. Veja na página 3 o que pode
e o que não pode nesta campanha e a lista dos candidatos a presidente. Lula começa a

corrida pela reeleição em São Bernardo, na próxima semana.

Sai acordo de PLR na Legas

França e Itália fazem a final da Copa
As duas seleções estavam entre as desacreditadas no início da
competição. O time de Felipão lutou bravamente, mas a estrela de
Zidane voltou a brilhar. Mais sobre a Copa na página 4

ÍtaliaFrança

X

 Assembléia ontem pela manhã aprovou acordo.
Na Karmann-Ghia, trabalhadores mandam aviso de greve. Página 2

Em 10 dias de a-
gravamento da guer-
ra entre palestinos e
israelenses, 50 pes-
soas já morreram.
Israel voltou a ocu-
par áreas na faixa de

A paz cada vez
mais longe

Página 4

Gaza sob o argu-
mento de resgatar
um soldado, mas os
palestinos acusam o
país inimigo de ten-
tativa de golpe con-
tra o seu governo.

4 Tribuna Metalúrgica do ABC - Quinta-feira, 6 de julho de 2006

Palestinos acusam Israel de tentativa de golpe
Oriente Médio

Governo de Israel disse que vai continuar os bombardeios que já mataram mais de 50 palestinos

Morreu
Tampinha, da

Brastemp

Luto

Com a justificativa de
resgatar um soldado, há dez
dias Israel ataca os territórios
palestinos e voltou a ocupar
áreas na faixa de Gaza.

Os palestinos acreditam
que o real motivo da nova
onda de ataques é derrubar
o governo do Hamas, eleito
democraticamente no início
deste ano.

Ontem, o governo israe-
lense admitiu que a ação do
seu exército será expandida e
que as consequências serão
bastante sérias. O chefe do
governo israelense Isaac Her-
zog disse que a extensa o-
peração na região vai conti-
nuar e deve pôr em perigo as
zonas residenciais palestinas.
No dia seguinte ao sequestro
do soldado, 25 de junho, for-
ças israelenses sequestraram
65 líderes do Hamas, entre
os quais 8 ministros de gover-
no e 21 deputados. Desde
então, o governo palestino
está praticamente paralisado.

Na sexta-feira passada
Israel bombardeou e des-
truiu a única usina de gera-
ção de energia elétrica em
território palestino, que está
sem luz e com o abastecimen-
to de água ameaçado.

Desde o começo dos no-
vos ataques 50 palestinos
morreram.

O Centro de Informa-
ção Alternativa afirma que a

Uma jogada mesquinha
da oposição está impedindo
que milhares de alunos rece-
bam os benefícios de uma das
mais importantes iniciativas
sobre Educação já feitas no
País.

O Senado aprovou ter-
ça-feira à noite o projeto do
governo federal que cria o
Fundeb, Fundo de Desenvol-
vimento da Educação Básica,
que vai substituir o Fundef,
criado por FHC e que aten-
dia apenas os alunos do ensi-
no fundamental.

O novo fundo será com-
posto por 20% dos principais

Depois um período de
relativa paz, as relações en-
tre Israel e a Autoridade
Nacional Palestina (ANP) se
deterioraram após a eleição
do movimento islâmico ra-
dical Hamas, no início do
ano.

A tensão na região au-
mentou após a intensifica-
ção dos ataques aéreos israe-

operação faz parte de uma
campanha israelense contra o
governo palestino democra-
ticamente eleito.

Israel e seu principal a-
liado, os Estados Unidos, não
aceitaram os resultados das
eleições parlamentares que

deram a vitória ao Hamas e
desde janeiro trabalham com
a cumplicidade da União
Européia para derrubá-lo.

O contexto da  nova onda de violência
lenses promovidos contra mi-
litantes do Hamas, que lan-
çam foguetes de fabricação
caseira em alvos israelenses.

O clima de confronto
subiu depois que ao menos
172 civis palestinos, incluin-
do crianças, foram mortos
por mísseis israelenses.

O presidente da ANP,
Mahmoud Abbas, classificou

a incursão israelense nos ter-
ritórios palestinos como “cri-
me contra a humanidade”.

O primeiro ministro
palestino, Ismail Haniyeh,
disse que as ações em Gaza
não visam apenas resgatar o
soldado sequestrado, mas fa-
zem parte de um plano pre-
meditado para derrubar o
governo do Hamas.

Sacanagem

Oposição impede criação do Fundeb
impostos ligados à educação
e deve arrecadar R$ 44 bi-
lhões ao ano, beneficiando 47
milhões de alunos e destinan-
do cerca de 60% dos recur-
sos ao pagamento do salário
dos professores.

Só que o projeto estava
parado no Congresso porque
a oposição impedia que fosse
votada. Quando as críticas a
esta jogada ficaram irres-
pondíveis, PSDB e PFL deci-
diram fazer um ping-pong
com o Fundeb.

No momento em que a
matéria está na Câmara, re-
cebe uma alteração que obri-

ga sua volta ao Senado. Este
muda novamente o projeto
para ele retornar à Câmara,
que o altera para que volte ao
Senado. E assim indefinida-
mente.

Desta forma, a oposição
evita que o Fundeb seja apli-
cado imediatamente, preju-
dicando milhões de alunos e
professores e o próprio futu-
ro do País.

Para piorar, como a opo-
sição resolveu trancar a pau-
ta da Câmara, é possível que
o Fundeb seja reavaliado pe-
los deputados apenas após o
recesso de julho.
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Ironia do futebol
Em uma Copa marcada
por chutes ruins, duas
finalizações perfeitas
da Itália acabaram com
a Alemanha.

Vai tarde
Zé Roberto, Cicinho,
Rogério Ceni e
Edmilson desmentiram
as desculpas
esfarrapadas de
Roberto Carlos para o
gol francês.

Máscara aparece
Konigstein, cidade
onde a seleção passou
mais tempo na
Alemanha, soltou
foguetes com a
desclassificação do
time.

Desprezo
Os moradores estão
contentes porque os
atletas foram
arrogantes e “não
deram atenção para
quem os recebeu com
tanto carinho”.

E nós?
A torcida alemã elogia
e festeja sua seleção
pela luta e garra,
apesar da derrota
contra a Itália.

A estrela sobe
Felipão receberá R$ 4
milhões para fazer o
comercial de um banco
português.

Futebol?
Ronaldo reformou sua
piscina e fará uma
viagem pela Europa.
Depois lança um
cartão de crédito com
seu nome. Você quer?

Sabia?
Dione, companheira de
Lúcio, fica indignada
quando lembram que
ele é o zagueiro mais
bem pago do mundo.

E agora?
Antes da Copa,
Ronaldo e Ronaldinho
chegaram a pedir
R$ 7,5 milhões para
participarem de um
comercial.

Perguntar não ofende
Você acha que os
jogadores brasileiros
não se incomodaram
em perder porque têm
muito dinheiro?

Foi sepultado ontem o
corpo de Sebastião Mendes
Maia, o Tampinha, que du-
rante vários anos participou
das representações sindicais
na Brastemp e Multibrás.

Ele foi cipeiro e mem-
bro da Comissão de Fábri-
ca e do comitê sindical.
Tampinha estava internado
há duas semanas com pro-
blemas pulmonares.
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Emprego

Empregos formais
crescem em São Paulo

PLR

Acordo de ontem foi na Legas.
Karmann-Ghia recebe aviso de greve

Renda maior e inflação baixa aumentam as vendas e empregos
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Boa notícia
A inflação no primeiro
semestre em Santo André,
São Bernardo e São
Caetano foi de 0,79%,
menor índice desde 2000.

Recorde
Na cidade de São Paulo, a
inflação no período foi de
0,08%, melhor
desempenho desde a
edição do Plano Real, em
1994.

Tá certo
Lula defendeu mudanças
no Mercosul para facilitar
o acesso dos países
menores ao mercado dos
maiores.

Caloteiras
As operadoras de planos
de saúde devem R$ 400
milhões ao Sistema Único
de Saúde (SUS).

Muito tempo
A Justiça deu 120 dias
para a instalação de
bloqueadores de celular
em todos os presídios do
País.

Comida!
O preço da cesta básica
caiu em 14 das 16 capitais
pesquisadas em junho
pelo Dieese.

Não é!
O presidente PT, Ricardo
Berzoini, desmentiu
manchete da Folha de
S.Paulo, segundo a qual o
partido seria a favor de
aumento de idade
para as aposentadorias.

Mau jornalismo
Em carta enviada ao
jornal, Berzoini classifica
o texto de exemplo de
mau jornalismo, já que a
posição do PT é
“exatamente o contrário
do que diz a manchete”.

Estranho
Depois de López Obrador
denunciar fraude nas
eleições mexicanas,
descobriram que 2,5
milhões de votos não
haviam sido contados.

Suspende
A contagem destas
cédulas pode mudar o
resultado do pleito, que
era liderado pelo
conservador Felipe
Calderón com 0,64% de
vantagem.

O aumento da renda
provocado pela baixa inflação
e por dois anos de aumentos
reais do salário mínimo pro-
vocaram o crescimento da
renda do trabalhador e dei-
xaram a economia mais dinâ-
mica. O resultado deste pro-
cesso é a uma forte substitui-
ção de empregos informais
por empregos formais,com
carteira assinada, na Grande
São Paulo.

O número de trabalha-
dores com carteira assinada
no setor privado cresce há 25
meses seguidos e registra uma
alta de 14,5% no período.
Entre maio de 2004 e maio
de 2006, foram abertas 482
mil vagas e o número de tra-
balhadores nessa situação na
região saltou de 3,3 milhões
para 3,8 milhões. Os dados
são da Pesquisa Mensal do
Emprego feita pelo IBGE.

Na direção contrária à

criação de empregos formais,
diminuiu em 124 mil o nú-
mero de trabalhadores sem
carteira assinada na Grande
São Paulo, o que representa
uma queda de 8%, incluin-
do o  pessoal que trabalha por
conta própria.

Vagas
O comércio foi o setor

no qual o emprego com car-
teira assinada mais cresceu na
região, com a criação de 142

mil vagas. A indústria, que
tem o maior número de tra-
balhadores com carteira assi-
nada, também teve bom de-
sempenho com a criação de
120 mil vagas.

A seguir vieram os servi-
ços prestados às empresas -
limpeza, manutenção, conta-
bilidade e outras - com 100
mil postos de trabalho cria-
dos e o setor conhecido por
outros serviços, com mais 93
mil empregos.

Mobilização. Essa foi a
receita da companheirada na
Legas Metal, em Diadema,
para a conquista do acordo
de PLR aprovado ontem em
assembléia. O pagamento da
primeira parcela será em se-
tembro, enquanto a segunda
parcela virá em janeiro.

Segundo Zé Mourão, di-
retor do Sindicato, a fábrica
impôs dificuldades à negoci-
ação desde a entrega da pau-
ta. “A disposição de luta dos
trabalhadores e a habilidade
dos companheiros do Comi-
tê Sindical acabaram resul-
tando num bom acordo”, dis-
se ele.

A luta do pessoal na Le-
gas está agora enfocada na

As decisões da Justiça
do Trabalho favoráveis a tra-
balhadores resultaram na
transferência de R$ 7,2 bi-
lhões para os trabalhadores
que moveram ações.

 O número faz parte do
Relatório Geral da Justiça do
Trabalho de 2005, prepara-
do pelo Tribunal Superior
do Trabalho. Em relação a
2004, houve aumento de
20% nos valores pagos.

Segundo o relatório, as
varas do trabalho de todo o
país receberam 1.739.242
reclamações trabalhistas no
ano passado, 9% a mais do
que em 2004.

conquista da cesta-básica.
Karmann-Ghia

Já os companheiros na
Karmann-Ghia, de São Ber-
nardo, aprovaram ontem avi-
so de greve pela ausência de
uma proposta de PLR. O

prazo que deram à empresa
é segunda-feira, quando fa-
zem nova assembléia.

Por isso, todos estão con-
vocados para uma plenária
na Sede do Sindicato às 9h
do domingo, dia 9.

Justiça

Processos rendem
R$ 7 bilhões

Trabalhadores na Karmann-Ghia aprovam aviso de greve

As vendas das indús-
trias brasileiras em maio fo-
ram 11% maiores em rela-
ção a abril. Foi o que apon-
tou  pesquisa da Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI), realizada com três
mil fábricas.

Os outros três índices
apurados também apresen-
taram alta: pessoal ocupado,
número de horas trabalha-
das e nível de utilização da
capacidade instalada.

Segundo economista
da CNI, Paulo Mol, com o
crescimento das horas tra-
balhadas o empresário uti-
liza a mão-de-obra que tem.
“O empresário contrata
quando está confiante que
o crescimento econômico é
permanente”, explicou.

Segundo ele, o merca-
do de trabalho responde ao
aumento da atividade in-
dustrial. “É um fenômeno
novo porque o crescimento
das horas trabalhadas acon-
tece junto com o aumento
das contratações”, avaliou.

Indústria

Vendas sobem
11% em maio

Sindicalização
na Fundição

Estrela
Terça-feira,

dia 11, na hora
do almoço
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Eleições

Começa hoje campanha eleitoral

Lula lança campanha em São Bernardo

SAÚDE

Departamento de Saúde do
Trabalhador e Meio Ambiente

Prensas perigosas

Começa hoje a campa-
nha eleitoral com uma série
de restrições de propagan-
da em relação aos anos an-
teriores, impostas pela mini
reforma aprovada no Con-
gresso.

A nova legislação refor-
çou o sistema de controle de
gastos eleitorais e tomou me-
didas mais rígidas para mo-
ralizar a propaganda eleitoral
e coibir a utilização da máqui-
na estatal e administrativa em
benefício de candidatos ou
partidos.

Com a nova regulamen-
tação, estão proibidas as doa-
ções em dinheiro. Agora, elas
só podem ser feitas através de
cheque cruzado, nominal ou
por transferência bancária.

O objetivo da medida é
permitir o rastreamento dos
depósitos de campanha com
a circulação desse dinheiro
nas contas bancárias.

� 1º de julho - fim do ho-
rário partidário gratuito
no rádio e na tevê.

� 6 de julho - início da
propaganda eleitoral.

� 14 de agosto - início da
propaganda eleitoral
gratuita no rádio e na
tevê.

� 28 de setembro - últi-
mo dia da propaganda
eleitoral gratuita.

� 1º de outubro - dia da
eleição.

A nova legislação impôs
medidas mais rígidas à pro-
paganda eleitoral. Antes, o
conceito era o de permitir
máxima liberdade, entenden-
do que quanto maior fosse a
liberdade mais amadurecido
seria o voto do eleitor.

Agora, as restrições pre-
tendem diminuir a influên-
cia do poder econômico na
propaganda e também mora-
lizar a propaganda com a
proibição de imagens ridicu-
larizando candidatos ou par-
tidos.

A nova legislação tam-
bém passou a proibir que as
administrações públicas fa-
çam, no ano da eleição, dis-
tribuição gratuita de bens,
valores e benefícios.

A partir de hoje os Esta-
dos terão juízes especiais para
julgar os casos de propagan-
da indevida e condutas ile-
gais.

As limitações da propaganda

O que pode

� Realização de comí-
cios convencionais.
� Colocar autofalante
em carros e em comitês,
das 8 às 24h.
�Vender brindes como
camisetas e bonés, mas
sem nome ou número dos
candidatos.

� Colocar faixas, carta-
zes e bonecos não fixos
nas ruas, ou então em ter-
renos e muros particula-
res.
� Propaganda nos jor-
nais e revistas, obedeci-
dos os limites do espaço
publicitário.

O que não pode

� Distribuição de brindes
como camisetas, bonés,
chaveiros e canetas.
� Fazer showmício.
� Propaganda em outdoors.
� Propaganda em bens
públicos como ruas, via-

dutos, postes de ilumina-
ção, paradas de ônibus.
� Fazer propaganda em
páginas de provedores
da internet.
� Propaganda paga no
rádio e tevê

O presidente Lula vai
lançar sua candidatura em
jantar a ser realizado no res-
taurante São Judas Tadeu, em
São Bernardo, no próximo
dia 13.

O presidente do PT,
Ricardo Berzoini, disse que o
jantar vai arrecadar fundos
para a campanha. “Todos pa-
garemos os convites. Será um
ato de arrecadação, com o
simbolismo de lançar a cam-
panha onde Lula começou a
vida sindical”.

Ele avisou que Lula vai
fazer campanha nos finais de
semana, pois a agenda eleito-
ral durante a semana não vai
atrapalhar a agenda do pre-
sidente.

Calendário
eleitoral

Lula - PT-PCdoB-PRB

Alckmin - PSDB-PFL

Heloísa Helena - PSOL-PSTU-PCB

Cristóvan Buarque - PDT

José Maria Eymael - PSDC

Luciano Bivar - PSL

Rui Costa Pimenta - PCO

Sete candidatos disputam a presidência

Apesar de todo esforço
dos últimos anos, ainda é im-
pressionante o número de aci-
dentes em prensas e similares
como dobradeiras, guilhoti-
nas e martelos pneumáticos.

Basicamente, os aciden-
tados em prensas são traba-
lhadores jovens, entre 18 e
25 anos, trabalhando em fá-
bricas de autopeças, muitas
vezes sem experiência e qua-
lificação e com contratação
precária, seja por contrato
temporário, agências ou mes-
mo trabalhadores avulsos
sem registro em carteira.

Isso levaria a supor que
eles, as vítimas, seriam os cul-
pados pelos acidentes, o que
não é verdade.

Máquinas desprotegidas
Grande parte das empre-

sas não está cumprindo a con-
venção coletiva de prensas e
similares do Estado de São
Paulo, que tem força de lei.

Essas empresas são as
únicas responsáveis pelos
acidentes, pois mantêm em
funcionamento máquinas
desprotegidas, operadas por
trabalhadores não habilita-
dos e não qualificados, e de-
sobedecem às leis em vigor
que definem as exigências
técnicas para proteção e ope-
ração dessas máquinas.

Mais preocupante ain-
da é que a maioria dos tra-
balhadores e principalmente
os cipeiros desconhecem a
convenção e permitem que
essas máquinas continuem
operando e produzindo mu-
tilações e sofrimento.

Fique atento
Prensas e similares não

podem operar, não há mais
prazo, e devem ser interdita-
das imediatamente nas se-
guintes condições:

- Quando acionada por
pedal de qualquer tipo, se
não possuir a área de
prensagem totalmente prote-
gida e fechada e que impeça
a passagem das mãos e de-
dos do operador.

- Quando não dispuser
da proteção de todas as par-
tes móveis, anteriores, late-
rais e traseiras.

- É proibida a operação
com utilização de pinças me-
cânicas ou magnéticas a não
ser para as operações a
quente.

- É proibida a utilização
de mecanismos afastadores de
mãos, seja por barra ou cor-
reia de amarrar nos punhos.

Além desses casos, mui-
tas outras medidas de prote-
ção das máquinas e capaci-
tação dos operadores devem
ser cumpridas.

Procure o Sindicato pa-
ra mais informações, orien-
tações e ajuda. Não espere
um novo acidente acontecer.
Cumpra seu papel.

Pronunciamentos,
só emergenciais

Os jornais e revistas po-
dem publicar matérias favo-
ráveis a partidos ou candida-
tos desde que não sejam ma-
térias pagas.

O Tribunal Superior
Eleitoral informou que os
abusos e os excessos serão apu-
rados e punidos.

Se a legislação permite

propaganda paga nos jornais
e revistas, ela não pode ser
feita em rádios e tevês. Os
pronunciamentos em rádio e
tevê estão proibidos, a não ser
em situações emergenciais.

A única propaganda au-
torizada é a de produtos de
empresas estatais que têm
concorrentes no mercado.

Restrições ao presidente
e governadores

O presidente e governa-
dores não podem fazer pro-
paganda institucional, não
podem dar aumento aos ser-
vidores maiores que a recom-
posição das perdas, não po-
dem comparecer a inaugura-
ções ou contratar shows artís-
ticos com dinheiro público.

Eles também estão proibi-

dos de usar servidor público na
campanha ou nomear, transfe-
rir ou demitir servidores.

O presidente e os gover-
nadores candidatos à reelei-
ção podem usar carros e a-
viões oficiais na campanha
desde que o partido pague o
aluguel de acordo com tabe-
las de mercado.


