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Volks confirma investimentos no ABC
Direção mundial da montadora aprovou o acordo aceito
pelos trabalhadores na fábrica em São Bernardo. Página 2

Página 3

Trabalhadores
na Fris entram

em greve

São vários motivos para a paralisação, entre
eles redução salarial e corte no plano médico.

Página 2

Reunidos em Cuba, 118 países
retomam o Movimento dos Não-

Alinhados, que é uma contraposição
à ordem imposta pelos países mais

poderosos. Página 4

Países pobres
querem novas

relações
mundiais

GERAÇÃO DE
EMPREGO

SEGUE POR
OITO MESES

Em agosto, o nível de emprego com carteira
assinada subiu pelo oitavo mês seguido, com
a geração de 128.915 vagas.

Os novos números
das pesquisas

eleitorais
Novidade é o crescimento de

Mercadante em São Paulo. Página 4
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Reunião defende
retomada do movimento

Não-Alinhados
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Com a vingança sobre
o Inter, o São Paulo

afastou, por enquanto, a cri-
se que rondava o Morumbi.

O Tricolor completou
nove partidas sem per-

der no Brasileiro e disparou
na liderança. Está mais per-
to do título que não conquis-
ta há 15 anos.

Seus pontos fracos são a
ausência de um líder

em campo e o ataque, que
continua mal.

Muito ruim para o Pal-
meiras a derrota no

Mineirão. Deixou o time só
um ponto acima da linha do
descenso.

Os goleiros Diego, do
Verdão, e Fábio, do

Cruzeiro, foram os melhores
em campo.

Tite se tocou que o Pal-
meiras é melhor com

dois zagueiros e um atacan-
te de referência? Jogando as-
sim, o Verdão mandou três
bolas na trave.

O Santos queria vencer
e avançou. A Ponte

queria o empate para sair do
rebaixamento e  recuou.

A mudança não deu
certo para o Peixe. Até

Luxemburgo disse que a der-
rota foi merecida.

Fraca a estréia de Zé
Roberto. Um chute pe-

rigoso no começo do jogo e
pouca coisa mais.

Uma vitória magra e
um jogo chato, foram

suficientes para manter o
Corinthians um ponto fora
da zona do rebaixamento.

Méritos para o técni-
co Leão, que não teve

vergonha de retrancar o
time para garantir o resul-
tado.
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Terminou na madruga-
da de domingo a 14ª Cúpu-
la do Movimento de Países
Não-Alinhados (Noal). No
encerramento da reunião re-
alizada em Cuba, os 56 go-
vernantes e delegados dos
118 países do grupo assina-
ram cinco documentos que
estabelecem as bases para a
retomada do movimento,
criado em 1961.

Os documentos foram
aprovados por consenso e in-
cluem respaldo a Bolívia,
Venezuela e Cuba em relação
aos Estados Unidos, apoio ao
programa nuclear iraniano e
condenações a Israel pelas
agressões ao Líbano e a ocu-
pação do território palestino.
O presidente de Cuba, Fidel
Castro, que se restabelece de
uma cirurgia no intestino e

não pôde comparecer, foi es-
colhido para a presidência do
Noal para os próximos três
anos. É a segunda vez que
ocupa o posto. Raúl Castro,
que substitui o irmão interi-
namente, encerrou o encon-
tro na qualidade de presiden-
te da reunião.

“As iniciativas aprovadas

confirmam a identidade, a ra-
zão de ser e a vigência do Noal,
que nos permitirão dar um
passo adiante no que consti-
tui um objetivo e empenho
comum: sua revitalização de
tal forma que possa desempe-
nhar um papel nas relações
internacionais”, afirmou o pre-
sidente cubano em exercício.

Marcelo Casal jr.

O chanceler Celso Amorim participou do encontro internacional

Nos últimos dez dias, a
intenção de votos em Aloizio
Mercadante (PT) subiu cin-
co pontos e passou de 18%
para 23%, revelou pesquisa
Ibope encomendada pela
Rede Globo.

Os votos vieram princi-
palmente dos eleitores inde-
cisos, que caíram de 15%
para 9%. Se a diferença con-
tinuar diminuindo nessa ve-
locidade, haverá segundo tur-
no em São Paulo, já que
Mercadante somará, pelo
menos, mais cinco pontos.

Como os votos que um
candidato ganha são retirados
na mesma quantidade de ou-
tro,  Mercadante subiria dez
pontos, percentual necessário
para passar ao segundo turno.

Existem 9% de eleitores
que ainda não definiram o voto
para governador e 7% que vo-
tarão em branco. Os outros
demais candidatos juntos so-
mam apenas 5% dos votos.

Lula - Apenas entre 4 e
11 de setembro, o presiden-
te subiu 3,6 pontos na prefe-

Mercadante
continua subindo

Eleições 2006 - São Paulo

rência dos eleitores paulistas
e chegou a 46,1% das inten-
ções de voto. Na mesma se-
mana, Alckmin caiu 2,5 pon-
tos e está agora com 32% das
preferências.

É o que revela pesquisa
do jornal DCI e o Instituto
Engrácia Garcia. Os nulos
somaram 6,8%. Os entrevis-
tados indecisos são 8,9%.

Com este resultado, a
diferença entre Lula e
Alckmin subiu de 8 para 14
pontos percentuais. Com os
46,1% da preferência dos
eleitores, Lula tem mais que
os 38,2% de seus adversários
somados. Assim o presidente
conseguiria também em São
Paulo a reeleição já no pri-
meiro turno.

ABC - Pesquisa do jor-
nal Diário do Grande ABC,
também registra a subida de
Mercadante, que agora tem
27,5% dos votos na região. O
levantamento confirma ainda
a vitória do presidente Lula
no ABC, com 40,4% dos vo-
tos. Alckmin tem 29,9%.
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Direção mundial
confirma investimentos

Volks

Trabalhadores entram
em greve na Fris Moldu Car

Luta

Em junho passado, os trabalhadores já haviam parado pelos atrasos
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Goleada
Lula disse que o que mais
machuca os tucanos é
comparar seus 44 meses de
governo com os oito anos
deles e dar uma surra em
todos os itens.

Do contra
Ele disse também que luta
há quatro anos para
executar a transposição do
Rio São Francisco, mas a
elite não deixa.

Xeretice
O presidente e dois
ministros do Tribunal
Superior Eleitoral tiveram
seus telefones grampeados.

Hora da morte
Na rede hospitalar e clínica
do Estado, um exame
demora um ano e a
consulta demora mais de
nove meses.

Assim é bom
As penas alternativas para
autores de pequenos delitos
reduz os custos e ainda
mantém a pessoa no
emprego.

Olho vivo
Começaram ontem, e se
estendem até 6 de outubro,
a inscrições às 1.100 vagas
oferecidas pelos cursos na
Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp).

Melhorou
Com menos informalidade,
subiu de 28% para 30,5%
o total de pessoas que
ganham um salário
mínimo.

Fantasma
A advogada Carla
Cepollina, namorada do
coronel Ubiratan
Guimarães, tem um cargo
no gabinete dele, mas não
aparece no serviço.

Prevenção
Uma das suspeitas do
assassinato do militar,
Carla pediu habeas corpus
caso seja indiciada.

Desequilibado
Bush quer legalizar as
prisões secretas nas quais os
Estados Unidos mantém
suspeitos de ações terroristas.

Poder
Mulheres vão participar da
bateria da Mangueira no
desfile do próximo ano.

DRA. LILIAN PETECOF GOMES OGEDA - (Trat. Canal - Odontopediatria)
DR. ALTAIR NACARATO - (Buco Maxilo e Extração Dentes do Ciso)
DR. WAGNER ROSA JR. - (Periodontista)

LABORATÓRIO DE PRÓTESE PRÓPRIO
Rua José Bonifácio, 671 - Salas 1 e 1A - (próximo ao

Sindicato) - Tel./Fax: 4127-0418 - S. B. do Campo - CEP 09721-161

DR. REMILSON TEIXEIRA GOMES

- Especialista em Periodontia - (Gengiva / Tártaro)
- Especialista em Prótese Dentária
- Clínico Geral
DR. ANTONIO HELIO FABIO - (Implante)

ODONTOLOGIA

Os trabalhadores na Fris
Moldu Car, de São Bernar-
do, cruzaram os braços on-
tem pela manhã logo depois
de saber que a fábrica havia
cortado o convênio médico.

Hoje eles fazem nova as-
sembléia para avaliar os ru-
mos do movimento, que pro-
mete ser prolongado.

Na sexta-feira passada os
companheiros já haviam
aprovado aviso de greve por-
que a empresa implantou ir-
regularmente a redução da
jornada de trabalho com re-
dução salarial. Para tanto, fez
um abaixo assinado com duas
condições: ou as reduções da
jornada e do salário ou a de-
missão. Além do mais, o pes-
soal enfrenta outros proble-
mas. A Fris não recolhe obri-
gações legais como FGTS,
INSS e não paga as férias,
aumentando cada vez mais os
prejuízos dos trabalhadores.

“Os companheiros pre-
paravam uma mobilização
para essa semana, mas o cor-
te do convênio foi gota

Em comemoração ao
dia 21 de Setembro, Dia
Nacional de Luta das Pes-
soas com Deficiência, a
CUT realizará duas ativida-
des para marcar a data.

O ato Cidadania e In-
clusão das Pessoas com Defi-
ciência no Mercado de Tra-
balho acontece hoje, às 18h,
na Câmara Municipal de
São Bernardo, com represen-
tantes do SESI, da Delega-
cia Regional do Trabalho e
do Conselho Nacional da
Pessoa com Deficiência. O
1º Fórum Nacional de Traba-
lhadores e Trabalhadoras com
Deficiência será realizado
quinta-feira, às 14h, na Sede
da CUT Nacional, Rua Cae-
tano Pinto, 575, Brás.

Outra atividade é o Fó-
rum de Inclusão na Univer-
sidade Metodista (Auditó-
rio do Edifício Delta, na
Rua Alfeu Tavares 149,
Rudge Ramos), às 11h, para
o início do processo de cons-
trução do Guia de Acessibi-
lidade para a Universidade.

O Dia Nacional de Lu-
tas das Pessoas com Deficiên-
cia comemora também os 26
anos de organização dos mo-
vimentos das pessoas com de-
ficiência. A data foi sugerida
num dos primeiros encontros
no ABC para a organização
deste segmento da população.

Atos lembram
dia de luta

Pessoas com deficiência

Neste sábado acontece
mais um tradicional baile da
AMA-ABC - Associação dos
Metalúrgicos Aposentados
do ABC, com som a cargo da
banda Talento Musical. O
baile será das 18h30 às 23h30
e os preços são populares. Re-
servas de mesas devem ser fei-
tas pelo telefone 4127-2588.

Tem baile no sábado

AMA-ABC

d’água para o início da gre-
ve”, explicou Juarez Barros, o
Buda, diretor do Sindicato.

Segundo ele, os proble-
mas no recolhimento são an-
tigos e já motivaram outras
paralisações.

Em todas elas, a fábrica
assinou acordos para regula-
rizar a situação, mas nunca os
cumpriu. “O Sindicato sem-
pre se empenhou para via-
bilizar a fábrica, mas as suces-
sivas diretorias da Fris nunca
cumpriram o acordado. Isso
mancha a credibilidade do

Sindicato e dos companhei-
ros da Comissão de Fábrica”,
afirmou Buda.

Ele alertou que as redu-
ções da jornada e de salário
foram jogadas da Fris para fi-
nanciar a fábrica com di-
nheiro do trabalhador. “A
própria fábrica admitiu que
o dinheiro economizado se-
ria para o acerto das férias de
alguns companheiros. Não
podemos admitir que o tra-
balhador pague a si mesmo
com o próprio direito”, sa-
lientou Buda.

A direção mundial do
Grupo Volks confirmou a
aprovação do acordo feito
quinta-feira com os trabalha-
dores garantindo investimen-
tos em dois novos produtos
na fábrica Anchieta.

O acordo será assinado
pela fábrica e pelo Sindicato
durante esta semana. “Os
novos produtos vão manter a

fábrica Anchieta viva na nos-
sa região”, disse o presidente
do Sindicato José Lopez
Feijóo. O acordo aprovado
pelos alemães é resultado da
luta dos companheiros, que pa-
raram a produção por uma se-
mana depois que a fábrica
anunciou 1.800 demissões.

A mobilização fez a em-
presa suspender as demissões

e voltar à mesa de negociação
com o Sindicato.

No final, foi acertado  um
PDV que pagará indenização
adicional de 1,4 salário por
ano trabalhado com prazo de
adesão até novembro. Até
2008 serão abertas outras fa-
ses do PDV. Essa proposta foi
aprovada em assembléia na
última quinta-feira.

PLR aprovado na Cookson

Conquista

Os companheiros na
Cookson, empresa de soldas
especiais de São Bernardo,
garantiram a PLR deste ano
ao aprovar ontem em assem-
bléia proposta negociada en-

tre Sindicato e empresa.
Desta forma, eles rece-

bem a primeira parcela dia 30
deste mês, enquanto a segun-
da parcela será paga dia 30 de
janeiro do ano que vem.
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Oitavo mês seguido de crescimento

Emprego SAIBA MAIS

Departamento de Formação

Quem vai nos
representar?
De acordo com a Cons-

tituição Federal, o governo do
País está dividido em três po-
deres: o Judiciário, o Execu-
tivo e o Legislativo. Devem ser
ao mesmo tempo indepen-
dentes e funcionar harmoni-
camente. Essa separação tem
o objetivo de evitar que o po-
der político fique concentra-
do nas mãos de uma só pes-
soa, ou de poucas, como acon-
tece nas ditaduras.

Nesta eleição de 2006,
na renovação do poder Exe-
cutivo, serão eleitos o presi-
dente da República e 27 go-
vernadores estaduais. E no
poder Legislativo, serão elei-
tos 27 senadores, além de de-
putados federais e esta-duais.
É uma eleição ampla, que
exige do eleitor e da e-leitora
muita atenção, reflexão e par-
ticipação.

Lembrança
Pesquisa recente do Ins-

tituto Vox Populi mostrou um
grande interesse do eleitor pe-
los candidatos aos cargos no
Executivo e pouquíssimo in-
teresse pelos candidatos aos
cargos no Legislativo. Para
reforçar esta situação, 65%
dos eleitores pesquisados con-
fessaram não saber em que
candidatos a deputado fede-
ral votaram na eleição de
2002.

Este é um sério proble-
ma, pois o legislativo tem a
importante missão de repre-
sentar o povo, elaborar as leis,
debater as prioridades e fis-
calizar a aplicação dos recur-
sos públicos.

É verdade também que,
em muitos momentos, até pa-
rece impossível decidir em
quem votar, pois a campanha
(essa do horário eleitoral gra-
tuito, por exemplo) se apre-
senta despolitizada, é grande
o número de candidatos sem
propostas sérias, falta com-
promisso com os eleitores.

A nossa escolha, o nosso
voto não pode ser ao acaso,
precisamos votar sabendo
muito bem de que lado da so-
ciedade nós estamos e assim
escolher candidatos que este-
jam do mesmo lado que nós.

E você, se lembra em
quem votou para deputado
federal e estadual, em 2002?
E, já escolheu seus deputados
e seu senador para esta elei-
ção?

O nível de emprego com
carteira assinada no Brasil su-
biu pelo oitavo mês seguido
em agosto. Foram geradas
128.915 vagas, segundo
consta do Cadastro Geral de
Empregados e Desemprega-
dos (Caged) do Ministério do
Trabalho, divulgado ontem.

O mesmo levantamento
mostra que, de janeiro a agos-
to de 2006, já foram criados

1.207.070 empregos. Ao
anunciar os números, o mi-
nistro do Trabalho, Luiz

Marinho (foto), disse que ao se
manter o mesmo ritmo, a ex-
pectativa para a criação de em-
pregos formais neste ano seja
superior ao ano passado, quan-
do foram criados 1.253.000.

Foram destaque na gera-
ção de novos empregos no
mês de agosto o setor de ser-
viços, com 64.668 novos pos-
tos com carteira assinada; se-
guido do comércio, com

30.192 vagas; e da indústria
de transformação, que em-
pregou mais 28.788 traba-
lhadores.

O destaque negativo fi-
cou com a agricultura, que
fechou 13.727 postos de tra-
balho formais. Marinho atri-
buiu essa queda a fatores tem-
porários relacionados ao pe-
ríodo entre a colheita das sa-
fras no centro-sul do País.

As empresas têm até 30
de novembro para pagar a
primeira parcela do 13º sa-
lário (50%) e o restante até
20 de dezembro. Parte dos
R$ 48 bilhões estimados para
a massa do 13º deste ano já
foi recebida por quem tirou
férias. Algumas empresas
também adiantam a primei-
ra parcela no meio do ano.

Pagamento é R$ 2,8 bilhões maior que em 2005

13º salário

O pagamento do 13º
salário vai injetar R$ 48 bi-
lhões na economia até de-
zembro, R$ 2,8 bilhões a
mais que em 2005, segundo
cálculos do economista Már-
cio Pochmann, da Universi-
dade Estadual de Campinas
(Unicamp). Serão beneficiados
todos os trabalhadores com
carteira assinada, incluindo
empregados domésticos e
aposentados e pensionistas da
Previdência Social.

Segundo o estudo, have-
rá crescimento real (descon-
tada a inflação) de 6,2% no
valor deste pagamento.

Esse número reflete o
aumento do salário mínimo
e a ampliação do emprego

formal no País.
Pelos cálculos de Poch-

mann, 56 milhões de traba-
lhadores, aposentados e pen-
sionistas vão receber 13º sa-

lário este ano, um número
4% maior do que em 2004.

A maior parte dos recur-
sos será distribuída entre os
assalariados com carteira as-

sinada, que devem receber
R$ 34,2 bilhões. O paga-
mento para aposentados e
pensionistas deverá atingir
R$ 22,4 bilhões.

Primeira parte deve sair até 30 de novembro
Neste ano, pela primei-

ra vez, o governo antecipou
o pagamento de até metade
do 13º salário dos aposenta-
dos e pensionistas para este
mês. A medida faz parte do
acordo fechado entre sindi-
calistas e o governo no come-
ço do ano, em que foi defini-
do o reajuste de 5% para as
aposentadorias acima do sa-

lário mínimo.
De acordo com o estu-

do, R$ 25 bilhões devem ser
pagos na Região Sudeste, o
que corresponde a 52% do
valor total do 13º salário.

A Região Sul ficará com
18% do total e o Nordeste,
com 16%. Para o Centro-
Oeste e Norte, irão 7% e
4,%, respectivamente.

Uma palestra da advo-
gada Maria Amélia de Al-
meida Teles sobre a nova lei
que criminaliza a violência
doméstica contra a mulher
marcou a cerimônia de for-
matura da segunda turma do
Curso de Promotoras Legais
de São Bernardo.

Amelinha disse que a
nova lei representa um avan-
ço, pois trata de maneira di-
ferente a violência contra a
mulher, que antes era vista
como crime de pequeno po-
tencial ofensivo.

Agora, a Justiça pode
afastar o agressor da casa,
além de mantê-lo longe dos
locais frequentados pela mu-
lher, como o trabalho.

A advogada afirmou que

Segunda turma recebe certificado

Promotoras legais

só a continuidade da mobi-
lização das entidades de mu-
lheres poderá fazer com que
a lei seja implementada na sua

totalidade, inclusive com a
criação das varas judiciais es-
peciais.

“Além da necessidade de

liberação de verbas, existem
muitas resistências, pois a
maior parte dos homens ain-
da acha que se a mulher apa-
nha é porque deu motivo”,
disse Amelinha.

Depois da palestra hou-
ve a entrega dos certificados
e, ao final, as novas promoto-
ras e familiares participaram
de confraternização.

Dulce Xavier, da entida-
de Entre Nós, uma das or-
ganizadoras do curso, disse
que as aulas cumpriram seus
objetivos de levar às mulhe-
res acesso a questões sobre di-
reito e saúde, para que elas
atuem nos bairros.

Ela prometeu um novo
curso no próximo ano, com
aulas às quintas-feira à tarde.

As monitoras do curso na fileira de cima e as formandas na fileira de baixo


