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PLR na
categoria

Acordos na Bozza (foto)
e na Miroal. Mobilização na

Sea e na Evacon. Página 2

MAIS 30 PRESOS NO AMAZONAS
Quadrilha especializada em fraudar licitações de alimentos foi presa na última sexta-feira no
Amazonas na Operação Saúva, desencadeada pela Polícia Federal. A quadrilha movimentou

irregularmente R$ 354 milhões em seis anos. Foi a segunda quadrilha presa na região
Amazônica em menos de uma semana. O desmantelamento de quadrilhas como essas se

deve aos investimentos no combate à corrupção. Página 3

Polícia Federal

QUINTA-FEIRA TEM
GRUPO 9

Os patrões do Grupo 9 voltaram a apresentar uma
proposta com abono salarial ao invés de aumento real.
Como na semana passada, ela foi rejeitada na mesa
de negociação de ontem à tarde.

A proposta previa 3,5% de reajuste e mais um
abono equivalente a 15% do salário nominal. Na
negociação de ontem, os patrões também apresen-
taram uma nova tabela de pisos e que igualmente
foi rejeitada. (veja ao lado).

“Está chegando a hora da gente se mexer”, disse
José Paulo Nogueira, diretor do Sindicato que acom-
panhou a negociação junto com a Federação Esta-
dual dos Metalúrgicos da CUT (FEM-CUT). “Se
não votarmos uma proposta quinta-feira, vamos de-
finir uma agenda de mobilização”, disse ele.

Amanhã tem mais um rodada de negociação entre
a FEM-CUT e o grupo. A assembléia de quinta-feira
será na Sede do Sindicato, em São Bernardo, às 18h.

Patrão quer reduzir piso

Atualmente Valor

Fábricas até 50 trabalhadores

De 51 a 500

Mais de 500

R$ 553,75

R$ 599,23

R$ 673,72

Proposta rejeitada Valor

Fábricas até 100 trabalhadores

Mais de 100

R$ 580,00

R$ 650,00

Uma das reivindicações ao Grupo 9 é a unificação dos pisos. Existem três faixas
atualmente. Ontem, na negociação, os patrões apresentaram proposta que reduz

para duas faixas, mas diminui os valores. Por isso também foi rejeitada.

ASSEMBLÉIA

4 Tribuna Metalúrgica do ABC - Terça-feira, 15 de agosto de 2006

Tem torcedor dizen-
do que aqueles 22

anos em que o Corin-
thians minguou no Pau-
listão não foram tão
ruins como agora.

A sucessão de Ge-
ninho promete ser

mais um capítulo da dis-
puta entre o clube e a
MSI. Dualib quer Leão.
Mas quem paga a conta
é o MSI, que já torceu o
nariz para a contratação
do técnico outras vezes.

Parreira é outro
nome em alta para o

Timão. O ex da seleção
também é cotado para
treinar as seleções da
África do Sul e Estados
Unidos.

Os times reservas de
São Paulo e Interna-

cional são destaques a
parte no Brasileirão. Os
gaúchos voltaram à vice
liderança onde estão iso-
lados.

A boa atuação da
equipe reserva do

São Paulo em cima do
Goiás abriu dúvidas na
cabeça de Muricy Ra-
malho para escalação à
final da Libertadores.

O Santos, que podia
voltar à zona de

classificação, ficou em-
bolado na quarta colo-
cação depois do empate
com o Paraná.

O Palmeiras  já so-
nha com a classifi-

cação para Copa Sul-
amerciana. Os mais oti-
mistas dizem que dá para
chegar na Libertadores.

Os principais campos
brasileiros não aten-

dem as medidas da Fifa, se-
gundo apurou o Inmetro.

O jogo do Brasil
contra a Noruega

amanhã está muito mais
para testar a comissão
técnica que o time.

O Brasil nunca ven-
ceu a Noruega. Fo-

ram duas derrotas e dois
empates.

Lula ultrapassa Alckmin no ABC
Pesquisa eleitoral Sábado é o

último dia de
matrícula

(INGLÊS)

Só até sábado 19/
08 estarão abertas as
inscrições para o cur-
so de inglês no Sindi-
cato. Existem vários
dias e horários de aula,
inclusive aos sábados.
A mensalidade é de R$
29,00 e o material didá-
tico é dividido em três
parcelas de R$ 31,00.

O curso tem ênfa-
se em conversação
voltado para o merca-
do de trabalho.

As aulas são rea-
lizadas nas Regionais
Santo André e Diade-
ma ou na própria es-
cola em São Bernardo.

Faça sua matrícu-
la na Av. índico, 535 �
SBC ou na Regional
Santo André (R. Sena-
dor Flaquer, 813) das
9h às 19h.

Sábado haverá
plantão das 08h30 as
16h30. Informações:
3439-1382 ou 4427-
4802. Vagas limitadas!

Publicidade

Publicidade

Pesquisa feita pela To-
ledo&Associados para o Di-
ário do Grande ABC mostra
que Alckmin (PSDB) despen-
cou nove pontos em um mês
aqui na região e foi superado
por Lula (PT), que subiu mais
de dois pontos percentuais.

Pela pesquisa, Lula subiu
de 37,7% para 39,9%, en-
quanto Alckmin caiu de
40% para 31%.

Heloísa Helena (PSOL)
subiu de 5,4% para 7,3%,
enquanto Cristóvam Buar-
que (PDT) caiu de 1,1%
para 0,6%. Os demais can-
didatos tiveram menos de
1%.

Reversão
No mês passado, Alck-

min levava vantagem em seis
das sete cidades da região.
Agora, Lula está na frente em
São Bernardo (47,8% a
20,8%), Diadema (42,7% a
26,8%), Santo André
(36,5% a 34,7%) e em
Mauá (36,8% a 32,6%).

PRESIDÊNCIA
Terças, quintas e sábados

Na TV, das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55.

No rádio das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25.

Tempos dos principais candidatos
Heloísa Helena (PSOL) 1 min e 11 seg.
Alckmin (PSDB) 10 min e 22 seg.
Cristovan Buarque (PDT)   2 min e 23 seg.
Lula (PT) 7 min e 21 seg.

GOVERNO DE SÃO PAULO
Segundas, quartas e sextas

Na TV, das  13h às 13h20 e das 20h30 às 20h50

No rádio das 7h às 7h20 e das 12h às 12h20.

Serra (PSDB) 5 min e 25 seg.
Mercadante (PT) 3 min e 51 seg.
Apolinário (PDT) 56 seg.
Quércia (PMDB) 3 min e 37 seg.
Cunha Lima (PSDB) 26 seg.

DEPUTADO FEDERAL
Terças, quintas e sábados

Na TV, das 13h25 às 13h50 e das 20h55 às 21h20.

No rádio, das 7h25 às 7h50 e das 12h25 às 12h50

DEPUTADO ESTADUAL
Segundas, quartas e sextas

Na TV, das 13h20 às 13h40 e das 20h50 às 21h10.

No rádio, das 7h20 às 7h40 e das 12h20 às 12h40

SENADOR
Segundas, quartas e sextas

Na TV, das 13h40 às 13h50 e das 21h10 às 21h20.

No rádio, das 7h40 às 7h50 e das 12h40 às 12h50

A queda de Alckmin nas
regiões Sul e Sudeste também
foi revelada em outras quatro
pesquisas feitas pelos institu-
tos para medir as intenções de
voto antes da propaganda no
rádio e na tevê, que começa
hoje.

O Instituto Vox Populi
apontou neste fim de sema-
na subida de Lula de 42%
para 45%, enquanto Alck-
min caiu de 32% para 24%.
Heloísa Helena subiu de 7%
para 11%.

Na quinta-feira passada,
a tevê Globo divulgou pes-

Petista sobe e tucano desce
quisa feita pelo Ibope. Nela,
Lula, que estava com 44%
na pesquisa feita há duas se-
manas, subiu dois pontos e fi-
cou com 46%. Alckmin, ao
contrário, perdeu quatro pon-
tos e caiu de 25% para 21%.

Pesquisa do Instituto
Datafolha divulgada quarta-
feira Lula aparece com 45%
das intenções de voto contra
24% do tucano.

Pela pesquisa da CNT/
Sensus de terça-feira passa-
da Lula alcança 47,9% das
intenções de voto, enquan-
to o tucano fica com 27,2%.

Lula ontem com Manoel dos Santos, presidente da Contag

Propaganda política na
TV e rádio começa hoje
Veja a divisão dos tempos dos candidatos
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Publicação diária  do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC

Assembléia de protesto dos trabalhadores na Sea na sexta-feira

Mobilizações na Sea e Evacon.
Acordos na Miroal e Bozza

PLR
Determinação
Em Fortaleza, Lula
disse que muitos casos
de corrupção ainda vão
aparecer porque seu
governo não esconde
lixo embaixo do tapete.

Em campanha
Lula, Mercadante e
Suplicy fazem comício
sábado na Praça da
Moça, no centro de
Diadema.

Só papo
Como prefeito, Serra
prometeu criar 200 mil
vagas em creches e pré-
escolas, mas nem
chegou nos 20%.

Divergências
Alckmin e Serra
desistiram de fazer
campanha lado a lado
em São Paulo.

Indefinição
Pesquisa mostra que
80% dos eleitores do
ABC ainda não têm
candidato a deputado
federal e estadual.

Fora!
Nos últimos três anos e
meio, o Ministério da
Previdência demitiu 198
funcionários por
envolvimento em
fraudes e pagamentos
irregulares de
benefícios.

Leis próprias
Mesmo sendo ilegal, os
bancos continuam
fazendo empréstimos
aos aposentados por
telefone.

E você?
A Globo deveria exibir
ou não o vídeo com
mensagem do PCC?

Poder
Cesinha, rival do PCC,
foi morto na
penitenciária 1 de
Avaré, considerada de
segurança máxima.

Não perca
O filme Zuzu mostra o
porão da ditadura
militar, com sequestros,
torturas, execuções e
sumiço de pessoas.

A luta pela PLR come-
çou movimentada na catego-
ria nesta semana.

A mobilização está firme
entre os companheiros na
Evacon, de Diadema, que es-
peram para hoje uma pro-
posta da empresa. Em assem-
bléia na última quinta-feira,
eles aprovaram aviso de gre-
ve porque não concordam
com as datas de pagamento
da PLR. A empresa ofereceu
a primeira parcela somente
para fevereiro.

Já os trabalhadores na
Sea, de São Bernardo, fize-
ram, na sexta-feira, o segun-
do protesto pela PLR. Lá, a
bronca se refere ao valor
apresentado, que está abaixo
das expectativas dos compa-
nheiros.

Amanhã tem eleição
para a CIPA na Papaiz e os
trabalhadores devem votar
nos candidatos apoiados
pelo Sindicato, que estão
comprometidos com a luta
por mais segurança e melho-
res condições de vida no tra-
balho.

Vote em 1 - José Braga
Lucas; 2 - Alex Felipe Tadeu
(Amaral); 4 - Valdirene
Martinha da Silva; 6 - José
Roberto dos Santos (Bufi-
nha); 10 - Agnaldo de Lour-
des Silva (Vampirinho); 11
- Janilde de Araújo Silva; 13
- Rosinildo Pereira da Silva
(Pedro); 18 - Eliezer Gomes
Chagas (Gomes da Fer-
ramentaria).

Vote com
consciência!

CIPA na Papaiz

Estão abertas as inscri-
ções para o Seminário de
Saúde e Trabalho, que será
realizado sábado, dia 19, no
Centro de Formação Celso
Daniel. Falar com Tiana
pelo telefone 4128-4200,
ramal 4230.

Ergonomia - O próxi-
mo módulo do Curso de
Ergonomia acontecerá nos
dias 18 e 19, também no
Centro de Formação.

Participe do
Saúde e Trabalho

Cheiro
da Terra

no baile da
AMA-ABC

Sábado tem mais
um tradicional baile
da Associação dos
Metalúrgicos Apo-
sentados do ABC
(AMA-ABC), a par-
tir das 18h30, na
Sede do Sindicato.
Reservas de mesas
podem ser feitas até
sexta-feira pelo telefo-
ne 4127-2588.

A animação fica
por conta da banda
Cheiro da Terra.

A luta dos companhei-
ros na Miroal e Bozza, ambas
em São Bernardo, teve des-
fechos diferentes das duas
primeiras fábricas, pois eles
conseguiram fechar acordos.

Em assembléia sexta-fei-
ra os metalúrgicos na Miroal
aprovaram proposta e rece-

bem dia 20 de outubro a pri-
meira parcela. A segunda será
paga dia 20 de março.

Os trabalhadores na
Bozza terão hoje o pagamen-
to da primeira parcela e em
fevereiro o pagamento da se-
gunda parcela. Eles fizeram
assembléia ontem.

Mulheres metalúrgicas
Cerca de 100 companheiras
compareceram ao Encontro
de Mulheres Metalúrgicas,
realizado sábado à tarde na
Regional Diadema. Creche
foi o tema central da conver-
sa, que contou com um pai-
nel sobre direitos das mulhe-
res nas convenções coletivas e
na Constituição. Segundo
Michelle da Silva, coordena-
dora da Comissão de Mulhe-
res Metalúrgicas, o melhor re-
sultado do encontro foi sensi-
bilizar as companheiras sobre

a participação delas na luta
sindical. “Muitas de nós têm
medo de se expor por conta da
pressão e das responsabilidades

com filhos e casa. Encontros
como esse ajudam a descons-
truir tudo isso”, afirmou Mi-
chelle.

Os companheiros na
Delta, de Diadema,
pararam na tarde da
última sexta-feira
para comemorar
o dia dos pais. A
iniciativa foi do
Comitê Sindical,
já que datas como
dia das mães e dia
das mulheres já são
comemoradas na
empresa.

ANUNCIE NA TRIBUNA: 9992-0326
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Departamento de Formação

A ação política
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Nem a merenda escolar escapa
Operação Saúva

Cumpra a palavra, Saulo!
Segurança em SãoPaulo

Prisão do presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, Sebastião Chaves

Em seu livro Convite a
Filosofia, a filósofa Marilena
Chauí faz a seguinte pergun-
ta: A política é uma ativida-
de específica de alguns pro-
fissionais da sociedade ou diz
respeito a todos nós, que vi-
vemos em sociedade?

Esta questão faz senti-
do e nos ajuda a refletir so-
bre afirmações que muitas
vezes ouvimos como: “lugar
de trabalhador é no posto de
trabalho, não na rua fazen-
do política” ou ainda “lu-
gar de mulher é em casa cui-
dando de sua família, não
em assembléias ou comícios
fazendo política”.

A descoberta da política
Se procurarmos na his-

tória descobriremos que o
que hoje chamamos de polí-
tica foi inventado pelos gre-
gos e romanos. A palavra
política se origina no grego
ta politika, vinda de polis.
Polis é a cidade constituída
por cidadãos ali nascidos,
que possuíam igualdade
perante a lei e o direito de ex-
por em público suas opiniões
sobre como essa cidade deve-
ria ser organizada. Ta politika
são os costumes, leis, dinhei-
ro, administração  dos servi-
ços públicos, enfim, os negó-
cios dirigidos pelos cidadãos.

Assim, os gregos e ro-
manos procuraram desfazer
características de autorita-
rismo e poder centralizado,
realidade vivida por ambos
os povos, num longo e inte-
ressante período histórico
que vale a pena conhecer.

A política hoje
Marilena Chauí diz que,

por diversos fatores históri-
cos e culturais,  muitos ci-
dadãos foram se acostu-
mando a pensar e a agir
como se a política fosse algo
feita por outros e não por
nós, mesmo que esses outros
sejam nossos representan-
tes.

As decisões políticas in-
terferem decisivamente em
tudo que diz respeito a nos-
sa vida, até mesmo quando
optamos pelo não envolvi-
mento com a política, es-
tamos fazendo política, per-
mitindo que as coisas fi-
quem como estão.

Nossa participação,
envolvimento e crítica cons-
tante é o caminho para que
possamos ter, a partir de ações
políticas, uma sociedade cada
vez mais justa e feliz.

Trinta pessoas entre em-
presários e militares foram
presas na última sexta-feira no
Amazonas durante a Opera-
ção Saúva, desencadeada pela
Polícia Federal (PF). Eles
fraudavam licitações em ór-
gãos municipais, estaduais e
federais.

A organização recebia
informações antecipada de
licitações de alimentos para
órgãos públicos e unidades
das forças armadas.

Com essas informações
conseguiam fraudar licitações
para merenda escolar e refei-
ções para militares e a popu-
lação ribeirinha, superfatu-
rando os preços.

Em seis anos, a PF des-
cobriu que  foram movimen-
tados irregularmente R$ 354
milhões. Todas as licitações
checadas pela Polícia Federal
estavam fraudadas.

Dominó
Foi a segunda quadrilha

presa na região Amazônica
em menos de uma semana.
Em Rondônia, a Operação
Dominó revelou quadrilha
formada por 23 pessoas, mui-

tas delas figurões do poder
público.

Foram mais de R$ 70
milhões que eles desviaram
dos cofres públicos. Entre os
presos estão o presidente do
Tribunal de Justiça, o presi-
dente da Assembléia Legis-
lativa, um ex-procurador ge-
ral da Justiça e o ex-chefe da
Casa Civil do governo esta-
dual. Também estão implica-
dos 23 dos 24 deputados es-
taduais e o procurador-geral
de Justiça daquele Estado.

A quadrilha superfa-
turava obras e desviava di-

nheiro por meio de uma fo-
lha salarial falsa. A Assem-
bléia também aprovava au-
mento salarial e mordomias
aos magistrados, procurado-

res e promotores. Em troca,
o Judiciário, o Tribunal de
Contas e a Procuradoria da-
vam cobertura aos crimes e
trancavam processos.

Nunca se prendeu tanta gente
O desmantelamento

de quadrilhas como essas do
Amazonas, de Rondônia e a
dos sanguessugas só está sen-
do possível graças aos inves-
timentos do governo fede-
ral no combate à corrup-
ção.

Somente no ano passa-
do o governo investiu R$
1,1 bilhão na aquisição de
equipamentos, entre eles

2.458 viaturas que foram re-
passadas aos estados, moder-
nização e na valorização pro-
fissional.

O orçamento da Polícia
Federal cresceu 74%, a
Controladoria Geral da
União (CGU) contratou
mais 1.200 funcionários e a
Força Nacional de Seguran-
ça foi criada com mais de 7
mil policiais.

A CGU, que investiga
o destino das verbas federais
nas cidades, realizou mais de
7.500 auditorias e encami-
nhou mais de 3.000 proces-
sos.

Nunca a Polícia Fede-
ral prendeu tanto. No ano
passado foram 62 operações
e em apenas 12 delas foram
apuradas fraudes que atin-
gem R$ 67 bilhões.

Depois que o governo fe-
deral liberou R$ 44,7 milhões
para aparelhamento da polícia
paulista, o senador Aloizio
Mercadante passou a cobrar a
renúncia prometida pelo secre-
tário de segurança de São Pau-
lo, Saulo de Castro.

O secretário, que recu-
sou ao lado do governador a
ajuda oferecida por Lula de-
pois de ataques do PCC, dis-
se que renunciaria caso a ver-
ba federal fosse mesmo libe-
rada.

Renúncia
“O secretário tem a

obrigação de renunciar”, co-
mentou Mercadante. Para o
senador, se Saulo não deixar
o cargo ele estará seguindo os
passos de Serra, que assinou
documento dizendo que fica-
ria como prefeito durante todo
o mandato e não cumpriu.

Os R$ 44,7 milhões se-
rão destinados à compra de
equipamentos de segurança e
inteligência da polícia.

Além disso, o governo
federal destinou mais R$ 35
milhões para a construção de
dois centros de detenção pro-

visória.
No total, o governo fe-

deral disponibilizou R$ 107
milhões ao governo paulista.
O restante do dinheiro será
liberado assim que o gover-
nador de São Paulo apresen-
tar os projetos.

Publicidade

SINDICALIZE-SE

Cooperativa de Crédito
dos Metalúrgicos do ABC

Assembléia geral
extraordinária

O presidente da Coope-
rativa de Crédito dos Metalúr-
gicos do ABC - CredABC, no
uso de suas atribuições que
lhe confere o estatuto social,
convoca os associados em
condições de votar para se
reunirem em Assembléia Ge-
ral Extraordinária, a realizar-
se na Rua João Basso, 231,
Centro de São Bernardo do
Campo, no dia 19 de agosto
de 2006, obedecendo os se-
guintes horários e convoca-
ções, sempre no mesmo lo-
cal, a saber: 1) às 8h com pre-
sença de dois terços dos as-
sociados, em primeira convo-
cação; 2) às 9h, com a pre-
sença de metade e mais um
dos associados, em segunda
convocação; 3) ou às 10h,
com a presença de no míni-
mo 10 associados, em tercei-
ra e última convocação. A or-
dem do dia é a seguinte: 1)
Eleição do substituto do te-
soureiro. 2) Alteração no Re-
gimento Interno. 3) Outros as-
suntos de interesse social. As
deliberações da Assembléia
Geral serão tomadas por
maioria simples dos votos
dos associados presentes.

São Bernardo do Campo 7
de agosto de 2006

José Vitório Cordeiro Filho
Presidente

Edital


