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Nesta nova legislatura, o
Congresso ficou mais à
esquerda, com pouca

representação feminina
e de trabalhadores e

com mais
empresários.

Representante
indígena não
tem nenhum

e somente 15
congressistas
se declararam
negros. Página 3

CONGRESSO NACIONAL
O PERFIL DO

Feijóo no Conselho
de Desenvolvimento
O presidente do Sindicato, José Lopez

Feijóo, foi nomeado para o Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social
da Presidência da República. Bancada
dos trabalhadores no órgão aumentou.

Página 3

Trabalhadores
na Asbrasil
conquistam

jornada menor
A partir de junho

eles passam a
trabalhar 42 horas e

terão sábados
alternados.  Página 2

As dicas de lazer para seu final de semana. Página 4
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São CaetanoSão Bernardo

Santo André

O santo e a porca - Com texto de
Ariano Suassuna, a peça mostra temas
universais como a avareza e o amor em
história que passa no Nordeste. Hoje às
20h e domingo às 19h no Teatro Abílio
Pereira de Almeida, Praça Cônego
Lázaro Equini, 240, fone 4125-0582.
Ingressos a R$ 10,00, R$ 7,00 com
filipeta e R$ 5,00 para estudantes e
idosos.

Músicas e musicais - A história da
Broadway é contada por meio de cenas
de musicais famosos como Hair, O
fantasma da ópera, Cabaret e O rei
leão. Amanhã às 20h e domingo às 19h
no Teatro Lauro Gomes, Rua Helena
Jackey, 171, Rudge Ramos, fone 4368-
3483. Ingressos a R$ 20,00 e R$ 10,00
para estudantes e idosos.

Roda do Choro - Encontro
informal, com o Clube do Choro e

Filmes de Glauber
Rocha
Apresentação em DVD
no Anfiteatro Heleni
Guariba, no auditório do
Teatro Municipal, no
Paço, fone 4333-0789.
Grátis. Veja a
programação:

• Deus e o diabo na
terra do sol
Um dos marcos do
Cinema Novo, conta a
história do vaqueiro
Manuel, que depois de
matar o patrão sai pelo
sertão e se encontra
com o deus negro, o
anjo loiro e com o
temível Antônio das
Mortes. Amanhã às 16h.

•Terra em transe
Filme alegórico
denunciando a ditadura
militar. Conta a história
de Paulo, que apóia um
candidato supostamente
de oposição e busca
apoio do maior
empresário do País.
Amanhã às 19h.

Blues no Parque O guitarrista Magic Slim, um dos
principais representantes do blues
de Chicago (EUA), se apresenta
com a banda brasileira Blue Jeans.
A abertura será com o gaitista Flá-
vio Guimarães e a banda Prado
Blues. Domingo às 14h no Parque
Central, Rua José Bonifácio, Vila
Assunção.

Mais quero asno que me carregue que cavalo que me derrube
A peça é uma adaptação da Farsa de Inês Pereira, do português Gil Vicente, e conta o
possível casamento de Inês com um homem considerado excelente partido pela famí-
lia. Amanhã às 21h e domingo às 20h no Teatro Municipal, fone 4433-0789. Ingressos
a R$ 10,00.

República do Grau
A banda apresenta composições pró-

prias, inspiradas no rock dos anos 70 e
80, e faz apresentação de lançamento

do novo CD. Entre os integrantes está
Maurício, companheiro que trabalha
na Arteb. Amanhã às 22h na Versão
Brasileira Bar. Av. Tietê, 121, Bairro

Campestre. Ingressos a R$ 3,00.

Jair Rodrigues

Diadema

Um dos maiores intérpretes da música brasileira vai apresentar
seus sucessos e também inéditas de seu disco mais recente, Alma

negra. Domingo às 19h no Sesc, Av. Tamarutaca, 302, fone
4469-1250. Ingressos entre R$ 30,00 e R$ 12,00.

Meu mundo
Espetáculo de dança que
conta, através da música,
um pouco do mundo de
hoje, com preconceito,
política e religião.
Domingo às 20h no Teatro
Municipal, fone e endereço
acima. Ingressos a R$ 3,00.

Ana Botafogo -
Considerada a maior
bailarina brasileira, Ana
Botafogo apresenta a
peça Romeu e Julieta,
de Tchaikovisky,
acompanhada pela
orquestra filarmônica da
cidade. Amanhã às 20h30
no Teatro Paulo Machado
de Carvalho, Al. Conde
de Porto Alegre, 840,
bairro Santa Maria, fone
4220-3924. Ingressos a
R$ 40,00 e R$ 20,00
para estudantes e idosos.

Hip hop encontros - Com participação de
dançarinos norte-americanos da cidade de Nova
Iorque, as apresentações vão homenagear Malcom
X, assassinado por defender os direitos civis dos
negros nos Estados Unidos. Amanhã a partir das
18h no Centro Cultural Diadema, Rua Graciosa,
300, fone 4056-3366.

Mauá

músicos interessados em mostrar seu
trabalho. Amanhã às 16h no Parque
Salvador Arena, Av. Caminho do Mar,
2.980, Rudge Ramos, fone 4368-1246.

Orquestra Filarmônica - Com
regência de Roberto Tibiriçá, a
orquestra apresenta repertório com
obras de Grieg, Max Bruch e
Mendelssohn. Amanhã às 20h no
Teatro Elis Regina, Av. João Firmino,
900, Assunção, fone 4351-3479.
Retirar ingressos uma hora antes.

O rei sapo e o alfaiatezinho
valente - Três contadores de
histórias, vindos de épocas diferentes,
se encontram numa estação de trem.
Domingo às 17h na sala alternativa do
Teatro Elis Regina, Av. João Firmino, 900,
Assunção, fone 4351-3479. Ingressos a
R$ 10,00, R$ 6,00 com filipeta e R$ 5,00
para estudantes e idosos.

O Santos precisa
de vitória simples
contra o América

do México, quarta-feira
que vem, na Vila Belmiro,
para chegar às semifinais
da Libertadores.

O Peixe volta a
campo amanhã,
também na baixa-

da, para enfrentar o Amé-
rica-RN. Luxemburgo faz
segredo, mas deve esca-
lar o time reserva.

O Palmeiras ain-
da não contará
com um atacan-
te de nome no

jogo contra o Figuei-
rense, domingo, no Pales-
tra Itália.

Ninguém espe-
rava o que a-
conteceu com

Osmar, mas o Verdão en-
rola muito na contratação
de um homem de área.

Escalado pela dire-
toria, Borges será
titular no jogo do

São Paulo contra o Náu-
tico, domingo, em Recife.

Alguém acredita
que Vampeta re-
solve os proble-

mas do Corinthians?

Ainda sem ele, o
Timão enfrenta o
Cruzeiro, domin-
go, em Minas.

Dunga ignorou os
pedidos de dis-
pensa de Kaká e

Ronaldinho e convocou
os dois para os amistosos
da seleção.

Aproveitou e insi-
nuou que se eles
não aceitarem, po-
derão ter dificul-

dades de ser convocados
de novo.

Capitão da sele-
ção, o zagueiro
Lúcio passou por

uma cirurgia e também
poderá desfalcar o time.

Muito triste a prisão
de Freddy Rincón

por tráfico de drogas.



Participe da rede
de pais de alunos

do Sesi
mandando

seu recado e
reclamação ou
denunciando

para

denuncia@
smabc.org.br

Atenção
pais de
alunos
do Sesi
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NOTAS E RECADOS

Redução de jornada na Asbrasil
Conquista

Proposta aprovada na Isringhausen
e rejeitada na Mark Grundfos

PLR

Depois de muita luta, trabalhadores comemoram redução da jornada

462 vagas
disponíveis

em Diadema

Emprego

Em tom de comemora-
ção, os companheiros e com-
panheiras na Asbrasil, de São
Bernardo, aprovaram ontem
em assembléia proposta que
reduz a jornada de trabalho
em duas horas semanais, sem
redução de salário.

A partir do dia 4 de ju-
nho, a jornada passa das a-
tuais 44 para 42 horas sema-
nais. Na mesma semana  tam-
bém entra em vigor o traba-
lho em sábados alternados,
com turmas em revezamento.

Conforme explicou o
diretor do Sindicato, Juarez
Barros, o Buda, a conquista
só veio pela persistência dos
trabalhadores, que viam ser
possível uma jornada menor,
tendo em vista a redução em
outras empresas.

“Era uma reivindicação
antiga e a fábrica sempre se

agarrava na questão do au-
mento do custo. Coube ao
pessoal provar que a produti-
vidade alcançada nos últimos
tempos absorverá com tran-
quilidade o período da redu-
ção”, afirmou Buda. A redu-
ção se dará pela diminuição
do horário de almoço.

PLR
Na mesma assembléia, os

companheiros aprovaram a
indicação de Carlos André, o
Tietê, do Comitê Sindical,
para ocupar a vaga do Sindi-
cato na comissão negociado-
ra do PLR.

É importante agora o
respaldo do chão de fábrica
à comissão para que as nego-
ciações transcorram rapida-
mente e tragam um resulta-
do positivo.

Demência
Um cidadão dos Estados
Unidos conseguiu
licença para registrar
uma espingarda em
nome do seu filho de 11
meses.

Polêmica
Nos últimos três anos,
quase 1.200
funcionários públicos
foram demitidos por
envolvimento em
irregularidades. Hoje,
um em cada seis presos
pela Polícia Federal é
servidor público.

Meio ambiente
A cidade de São Paulo
não têm mais onde
despejar as 15
toneladas de lixo que
produz por dia.

Cuidado!
O Ministério da Saúde
do Japão divulgou que
147 trabalhadores
morreram no país no
ano passado  devido ao
karoshi, nome que dão
à morte provocada por
excesso de trabalho.

Cana neles!
A Polícia Federal
prendeu 46 pessoas
por envolvimento em
fraudes em obras
públicas. Entre os
presos, está o ex-
governador do
Maranhão José
Reinaldo Tavares.

Fundo do poço
O dólar continua
caindo. Se o governo
federal não tomar
providências logo, a
queda pode trazer
consequências danosas
para os trabalhadores.

Olha a grana!
O sorteio da mega-sena
que será realizado
amanhã pode pagar
R$ 14 milhões.

Chega!
Agora o absurdo é total.
Cerca de 50 pessoas já
morreram na luta que
envolve facções rivais
de palestinos.

Educação tucana
Funcionários da USP
iniciaram  greve contra
as medidas de Serra
que diminuíram a
autonomia das
universidades e por
reajuste salarial.

Cofap SBC
Reunião domingo, dia
20, às 10h, na Sede do
Sindicato, para discutir
plano de cargos e
salários, convênio
médico e outros
assuntos.

Galmetal
Reunião quarta-feira,
na Regional Diadema,
para discutir PLR e
problemas internos. Às
12h para o pessoal do
segundo turno e às
14h30 para o primeiro
turno.

AGENDA

O Centro Público de
Emprego, Trabalho e Ren-
da de Diadema, tem 462
vagas em várias áreas, com
destaque para seis vagas de
caldeireiro, 23 de eletricis-
ta, 18 de encanador, 20 de
ferramenteiro, cinco de
maçariqueiro, cinco de me-
cânico de manutenção de
máquinas e 11 de prensista,
entre outras.

Os interessados podem
ir à Av. Nossa Senhora das
Vitórias, 249, no Centro,
das 8h às 16h30 e levar RG,
Carteira de Trabalho e CPF.

Em assembléia realizada
ontem, o pessoal na Isrin-
ghausen, em Diadema, apro-
vou acordo de PLR. Eles vão
receber a primeira parcela no
dia 20 de julho e a segunda
em 20 de janeiro.

Apesar da aprovação do
valor da PLR, os trabalhado-
res estão bronqueados com a
direção da empresa, que não
resolve os problemas encami-
nhados pelo chão de fábrica.

O plano de cargos e salá-
rios não saiu, as chefias conti-
nuam truculentas e o convênio
médico emperrou.

Uma forma de enrolar os
trabalhadores foi contratar

um escritório de advocacia
para fazer as vezes do RH.

"A função do advogado
é fazer o serviço sujo que o
patrão não quer assumir dire-
tamente", disse o diretor do
Sindicato David Carvalho.

Ele comentou que os tra-
balhadores entraram em es-
tado de alerta e, a qualquer
momento, podem fazer ma-
nifestações de protesto.

Também o pessoal na
Iol, Corpack e Haenke, em
Diadema, entraram em esta-
do de alerta, pois até agora
não tiveram resposta das em-
presas à pauta de PLR, en-
viada há dois meses.

Luta
Depois de rejeitar pro-

posta em plenária, o pessoal da
Mark Grundfos, de Sâo Ber-
nardo, decidiu ontem em as-
sembléia que pode cruzar os
braços a qualquer momento.

Isso porque a fábrica in-
siste em manter o mesmo va-
lor do ano passado, mas com
uma forma de cálculo de
metas na qual os trabalhado-
res não conseguem atingi-las.

Outra bronca é que a
fábrica trouxe um advogado
para a mesa, que tenta nive-
lar a negociação por baixo,
sem considerar que PLR é es-
pecífica conforme a empresa

Geração de empregos com carteira bate recorde

Conjuntura

Com a abertura de de 302 mil novos pos-
tos, o número de empregos com carteira assi-
nada gerados em abril é o maior já registrado
para um único mês desde que Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged), do
Ministério do Trabalho, foi criado em 1992.

A soma de empregos criados nos primei-
ros quatro meses de 2007 chega a mais de

700 mil postos formais, o que também signi-
fica o melhor desempenho para o período.

Para o ministro do Trabalho, Carlos
Lupi, uma das causas do número recorde são
os reflexos do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC). "Várias empresas e in-
dústrias estão implementando as obras do
PAC", destacou.
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Congresso Nacional é dominado por homens brancos
Política

Aumenta participação dos trabalhadores

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Bancada Ruralista
Vota contra todos os
projetos sobre reforma
agrária. Atualmente
tem cerca de 20 depu-
tados. Defende sucessi-

vas renegociações de dívidas dos
produtores rurais. Luta por medidas
para reduzir o custo da produção, o
imposto do óleo diesel, mudanças na
legislação ambiental e liberação de
defensivos e medicamentos veteriná-
rios genéricos.

A participação de traba-
lhadores no Conselho de De-
senvolvimento Econômico e
Social (CDES) aumentou
com a posse de novos conse-
lheiros, ontem, em Brasília. O
órgão, que debate questões
nacionais e elabora propos-
tas de políticas públicas, é
formado por 13 ministros e
90 líderes da sociedade civil
convidados pelo presidente
da República. Para o biênio
2007-2008 foram trocados
46% dos integrantes.

Agora, os representantes

dos trabalhadores ocupam
27% dos postos (antes, eram
17%) e os  empresários são
39%. O conselho também é
formado por ongs, intelec-

tuais e outros membros da
sociedade civil que, juntos,
formam 34% (eram 36%).

Entre os novos conselhei-
ros está o presidente do Sin-

dicato, José Lopez Feijóo. Pou-
co antes da posse, ele revelou
que levaria ao CDES propos-
tas de interesse para os traba-
lhadores. “Quero discutir
metas de emprego, renda e
políticas de crescimento”, dis-
se Feijóo.

Ele defenderá também
que empresas beneficiadas
por empréstimos do governo
apresentem contrapartidas,
aos trabalhadores e vai rea-
presentar a proposta de reno-
vação da frota de veículos já
elaborada pelo Sindicato.

Presidente Lula na posse dos novos integrantes do CDES

O atual Congresso man-
tém traços do anterior. Con-
tinua dominado por homens
brancos e tem baixa repre-
sentação de mulheres, operá-
rios, negros e minorias.

São 11 mulheres para as
81 vagas no Senado e 45 mu-
lheres nas 513 vagas na Câ-
mara Federal. Apenas 13 de-
putados e dois senadores se
declararam negros. Não há
representante indígena.

Se esta nova legislatura
não mostrou mudanças ra-
ciais ou de gênero, houve uma
movimentação ideológica.

Os partidos de esquer-
da e centro-esquerda nunca
tiveram tanto espaço como
agora. São 185 das 513 va-
gas na Câmara, 36% no to-

tal, superando a bancada for-
mada pelos partidos de direi-
ta e centro-direita.

Ao contrário das outras
legislaturas, o número de em-
presários cresceu em partidos
de centro-esquerda e não nos
partidos conservadores.

Dos congressistas que as-
sumiram mandato neste ano,
entre titulares e suplentes,
219 são empresários.

Este perfil do Congres-
so  faz  parte de levantamen-
to feito pelo Departamento
Intersindical de Assessoria

Parlamentar, o Diap.
Ele aponta ainda que os

eleitores aumentaram a exi-
gência de maior transparên-
cia e honestidade por parte
dos parlamentares, resultan-
do no aumento do quórum
das sessões.

Frentes e bancadas têm forte atuação
As frentes parlamentares e as banca-

das suprapartidárias nasceram informal-
mente durante a Assembléia Constituinte
(1986 a 1988) para atender interesses de
grupos. Uma das mais ativas foi a bancada
ruralista, nascida a partir da UDR - União
Democrática Ruralista, que continua for-
te até hoje.

Em 1997, o Diap apontava a existên-
cia de 12 grupos. Hoje, a conta é da exis-

tência de 112 frentes e 8 bancadas.
As frentes têm atuação unificada em

função de interesses comuns, independen-
temente do partido político.

A cientista política Fabiane Cunha diz
que as frentes e bancadas surgiram para pre-
encher um váculo  deixado pelos partidos.

"Elas não enfraquecem os partidos e são
uma atividade paralela ao trabalho tradicio-
nal dos deputados e senadores", explica.

Os grupos de interesse mais expressivos

Radiobras

Bancada
da Bola
Derrubou pareceres
dos relatores das
CPIs sobre as contas
da CBF, reduzindo

as punições aos cartolas.
Teve atuação decisiva na aprova-
ção da Timemania.

Frente Parlamen-
tar Evangélica
Tem 58 congressistas
que defendem interes-
ses das igrejas
surgidas recentemente.

23 são vinculados à Assembléia de
Deus e 22 à Igreja Universal. Vo-
tam contra propostas de conteúdo
moral, como legalização do aborto
e casamento entre homossexuais.

Banca-
da do
Gatilho
Represen-
ta a indús-
tria de ar-

mas. Atuou bastante na
defesa do não no ple-
biscito sobre desarma-
mento.

Frente das Micro
e Pequenas
Empresas
Uma das frentes que
representa os patrões.
Conseguiu a aprova-

ção do Simples, que unifica o reco-
lhimento de todos os tributos, e
agora quer reduzir em 10% a mul-
ta nas rescisões sem justa causa.

Frente
do Meio
Ambien-
te
Conta com
248 parla-

mentares e defende po-
líticas públicas pelo
controle da poluição.

Frente pela
Informática
É uma das
mais articula-
das e conse-
guiu redução

de impostos na cadeia
produtiva dos softwares.

Campanha
alerta contra

fraudes a
direitos

Ministério Público

O Ministério Público
do Trabalho (MPT) abriu
ontem a semana de Comba-
te às Fraudes nas Relações
de Trabalho.

As principais atividades
ilícitas que o Ministério Pú-
blico quer combater são a
contratação de cooperativas
falsas, as terceirizações frau-
dulentas e o uso de pessoa
jurídica para não pagar os
direitos ao trabalhador,
como prevê a emenda 3 ca-
so ela estivesse em vigor.

De acordo com o Mi-
nistério, esse tipo de com-
portamento dos patrões leva
os trabalhadores a enfrentar
condições cada vez mais pre-
cárias de trabalho, sem aces-
so a qualquer direito.

Entre 1993 e 2006, o
Ministério acionou a Justi-
ça do Trabalho em 1.218
ações  e deu início a 6.570
processos de investigação
para apurar fraudes. De
acordo com o procurador
Rodrigo Carelli, esses nú-
meros mostram que as frau-
des têm se espalhado por
todo o País.

Diferenciação
Ele salientou, contudo,

que é preciso distinguir as
ferramentas possíveis de
contratação, como a pessoa
jurídica, do uso indevido
desses meios para disfarçar
relações de emprego e evi-
tar o pagamento de direitos.

O objetivo da campa-
nha lançada pelo Ministério
Público do Trabalho é
alertar a população sobre o
perigo das freqüentes
contratações de trabalhado-
res sem respeitar a CLT, com
a justificativa de modernizar
a legislação.

Acesse o
portal do
Sindicato:

www.
smabc.org.br


