
Terça-feira

17 de julho de 2007

Edição nº 2345

Evento quer reunir
trabalhadores e seus
familiares para uma disputa
em clima de confraternização
e integração da categoria.
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Greve na Ifer. Acordos na Conexel,
Dulong, R. Castro, SMS e Cookson

PLR

Trabalhadores na Conexel aprovaram acordo Já os companheiros na R. Castro rejeitaram a proposta
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O último domingo
entrou na história do es-
porte brasileiro.

A goleada sobre a
favorita Argentina
deu à seleção de

futebol o oitavo título da
Copa América.

É a segunda con-
quista seguida,
ambas sobre os

argentinos, o que ga-
rantiu ao time um inédito
bicampeonato.

A seleção brasi-
leira de vôlei
masculino foi
campeã da Liga

Mundial pela sétima vez.

Como cinco de-
las foram con-
secutivas, a e-
quipe é penta-

campeã, fato inédito na
história do esporte.

Nunca o Bra-
sil faturou
tantas me-
dalhas nu-
ma estréia

de Panamericano como
neste final de semana.

São Paulo e Flumi-
nense se enfrentam
amanhã no Mo-

rumbi, no absurdo horá-
rio das 21h45.

O Corinthians vai
ao Sul encarar o
I n t e r n a c i o n a l ,
também às 21h45,

em meio a uma bagunça
que tem até polícia no
meio.

A equipe terá de
se superar para
esta situação la-
mentável não in-

fluir em sua atuação.

Com força to-
tal, o Palmeiras
recebe o Santos
quinta-feira à

noite, no Palestra Itália.

J á a e q u i p e d a
Baixada precisa
mostrar que a be-
la vitória sobre o

Botafogo não foi aci-
dente.
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Bom começo, mas camisa pesa muito
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JOGOS PANAMERICANOS 2007

O Brasil começou mui-
to bem os Jogos Panameri-
canos do Rio de Janeiro, com
vitórias nos esportes em que
têm tradição e conquistas nas
modalidades onde os atletas
do País não estão acostuma-
dos a vencer.  Foram 12 me-
dalhas em apenas três dias de
competição, o segundo maior
número entre os 42 países no
torneio, fato inédito na his-
tória do esporte nacional.

Até agora, o principal
adversário dos nossos atletas
é o nervosismo por compe-
tir em casa. A apreensão de
atuar diante da própria torci-
da está levando os competi-
dores a se sentirem na obri-
gação de chegar sempre em
primeiro lugar. Isto provoca
forte ansiedade, tira a concen-
tração e prejudica o desem-
penho de quem era favorito.

Foi o que ocorreu, por
exemplo, com as equipes de
ginástica artística feminina e
masculina. Cotadas para o

primeiro lugar, produziram
menos do que são capazes e
ficaram com a prata. Já o
taekwondo, que competiu
sem pressões, ganhou duas
medalhas, entra elas o pri-
meiro ouro para o Brasil,
domingo, com Diogo Silva.
A primeira medalha do País
saiu sábado, com a prata da
nadadora Poliana Okimoto.

A falta de vitórias pre-
judica a classificação pois o
que conta na tabela são as
medalhas de ouro. Assim,

embora a equipe brasileira
seja a segunda colocada na
quantidade de medalhas, com
12 conquistas, atrás apenas do
líder Estados Unidos, que já
faturou 24, o País está em  9º

lugar na competição.
Abaixo da República

Dominicana que ganhou ape-
nas 5 medalhas, sendo duas de
ouro. O quadro abaixo foi fi-
nalizado às 17h30 de ontem.

Vista do Maracanã durante cerimônia de abertura dos jogos Diogo Silva, primeiro ouro do Brasil

QUADRO DE MEDALHAS

1º) Estados Unidos
2º) Canadá
3º) Cuba
9º) Brasil

Sindicato e Política I
Estão abertas as
inscrições para o curso
de Sindicato e Política I,
destinado a dirigentes e
militantes.
O curso faz uma reflexão
sobre o retrato da
sociedade brasileira; a
sociedade brasileira e o
sistema capitalista; e
organização sindical e
organizações sociais.
Os encontros acontecem
às terças e quintas-
feiras, das 18h às 21h, e
a duração é de um
semestre, com início
previsto para a 2ª
quinzena de agosto.
Os interessados deverão
fazer sua inscrição com
a representação sindical
na fábrica. Mais
informações com Lalá,
no Departamento de
Formação. Leia também
na página 3, no Saiba
mais.

FIQUE
SÓCIO DO
SINDICATO

AGENDA

Ouro Prata Bronze
12 9 3
4 3 5
4 1 5
1 6 5

Total
24
12
10
12
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NOTAS E RECADOS

Nova paralisação na Ifer. Rejeição
na R. Castro e cinco acordos

PLR AGENDA
Desigualdade
Os 130 mil milionários
do País têm fortuna
estimada em pouco mais
de R$ 1trilhão, metade
do PIB brasileiro.

É dose!
Para evitar
constrangimento, Gim
Argello (PTB), suplente
do ex-senador Joaquim
Roriz (PMDB), quer
tomar posse durante o
recesso parlamentar.

Desinformação
O governo estadual
gastou apenas R$ 16
milhões da verba de
R$ 115 milhões prevista
este ano para capacitar
os professores das
escolas públicas.

Perseguição
O Senado norte-
americano aumentou
para R$ 95 milhões a
recompensa para quem
encontrar Osama Bin
Laden vivo ou morto.

Vai funcionar?
Lei na capital obriga
os estacionamentos a
destinarem 5% das
vagas para os idosos.

Melhorou!
Para facilitar acesso ao
ProUni, o governo
federal vai oferecer
cursinhos pré
vestibulares aos filhos
de quem recebe Bolsa
Família.

Muito bom
No primeiro semestre,
85% dos acordos de
campanha salarial
conquistaram aumento
real.

Paz!
Começa hoje, em
Diadema, programa
para impedir a venda de
bebidas alcoólicas para
menores nos bares,
restaurantes e
supermercados.

Cana neles!
Na Argentina, a
Suprema Corte anulou
perdão a favor de um
general acusado de
torturas e assassinatos
durante a ditadura
militar.
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Sindicalização na ZF
Sachs
A equipe de
sindicalização estará
amanhã e quinta-feira,
durante o horário das
refeições, no corredor
central da ZF Sachs, em
São Bernardo. Vá
conversar com o pessoal
e conheça as vantagens
de associar-se ao
Sindicato.

Doação de sangue
O garoto Guilherme
Rodrigues Bezerra, de
apenas 10 meses,
precisa de doadores de
sangue. Ele está
internado no Hospital
Municipal de Santo
André. O banco de
sangue do hospital
atende na Av. João
Ramalho, 326, (paralela
à Perimetral), em Vila
Assunção, de segunda a
sábado, das 8h ao meio
dia. Mais informações
com Rosangela pelo
telefone 4555-1070.

Bozza
Plenária amanhã na
Sede do Sindicato, às
17h30, para avaliar
proposta de PLR feita
pela empresa.

Greve completa
30 dias e vai a dissídio

Guardas de São Bernardo

Os trabalhadores na
Ifer, em Diadema, cruzaram
os braços na manhã de on-
tem para pressionar a empre-
sa a antecipar a data de pa-
gamento da primeira parce-
la da PLR.

A Ifer insiste no mês de
novembro e os trabalhado-
res querem antes. O impasse
já havia ocasionado outra
paralisação, há dez dias, e o
movimento só foi suspenso
depois de a fábrica concordar
em reabrir as negociações.

“A empresa se manteve
irredutível no mês de novem-
bro, não restando outra alter-
nativa aos trabalhadores senão
parar a produção”, disse Celso
Ricardo, do Comitê Sindical.

Uma nova reunião com
os patrões acontecia na tar-
de de ontem e, se caso surgir
proposta, será discutida pe-
los trabalhadores em assem-
bléia nesta manhã.

Na R. Castro, em Dia-
dema, os companheiros rejei-
taram proposta pois querem
mudança nos critérios utili-
zados para definir as metas
que rebaixam o valor. Eles
entraram em estado de aler-
ta exigindo a reabertura das
negociações.

Pessoal na Dulong aprova PLR que teve um bom aumento real

Acordos

Os companheiros na
Quimis, também em Dia-
dema, conseguiram o atendi-
mento de suas três reivindi-
cações depois da realização
de paradas diárias desde
quinta-feira.

Conseguiram melhorar
o valor da PLR e a redução
dos preços cobrados pela ali-
mentação e cesta-básica. A
primeira parcela da PLR será
paga dia 27 deste mês e a se-
gunda, em fevereiro.

“O pessoal está de pa-
rabéns pela união e mobili-
zação demonstradas”, disse
David Carvalho, diretor do
Sindicato.

Na SMS, assembléia
aprovou acordo e os compa-
nheiros recebem as parcelas em
janeiro e julho do próximo ano.

Três novos acordos fo-
ram aprovados em São Ber-
nardo, pelos companheiros
na Conexel, Cookson e
Dulong, esses últimos com
um bom aumento real em
relação ao ano passado.

Na Conexel, o acordo
não estipula metas. A primei-
ra parcela será acertada dia
20 deste mês e a segunda em
10 de janeiro.

O pessoal na Cookson
vai receber a primeira parce-
la no próximo dia 30 e a se-
gunda em janeiro. Já os tra-
balhadores na Dulong vão
receber a primeira parcela
dia 5 de agosto e a segunda
em 5 de março.

Erramos – Os trabalha-
dores na CHS vão receber a
segunda parcela da PLR em
20 de maio.

Está nas mãos do Tribu-
nal Regional do Trabalho
(TRT) o desfecho da greve
dos guardas civis municipais
de São Bernardo, que com-
pletou 30 dias ontem.

“Diante da intransigên-
cia da administração, ao se
negar a negociar conosco, só
nos restou a alternativa judi-
cial”, disse Giovani Chagas,
da comissão de guardas.

O pedido de dissídio foi
encaminhado pelo Ministério
Público do Trabalho, que
semana passada tentou inter-
mediar uma negociação entre

a categoria e a administração
mas não obteve sucesso.

Arrecadação

Para manter o movi-
mento, os guardas contam
com a solidariedade de ou-
tros trabalhadores. Ontem,
os gráficos entregaram algu-
mas cestas-básicas.

Juntos com Comitês Sin-
dicais e Comissões de Fábri-
ca, eles devem percorrem
nesta semana algumas me-
talúrgicas da nossa  base pe-
dindo a contribuição da ca-
tegoria.

3

SAIBA MAIS

Departamento de Formação

O curso
Sindicato e

Política I
Vá disputar o primeiro
campeonato de games

Lazer no Sindicato
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PSDB
impede
CPI da

Habitação

São Paulo
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Encerramos na última
semana o curso Sindicato e
Política I. Pudemos perce-
ber, avaliando o trajeto per-
corrido, que estudar e co-
nhecer podem adquirir um
significado muito mais am-
plo.

As avaliações realiza-
das pela turma que concluiu
o curso parecem revelar isso,
por exemplo, quando com-
preendem que ser militante
implica em rever seu papel
em todos os espaços sociais,
em todas as dimensões. Ser
uma pessoa mais crítica e
mais humana.

E quando reconhecem
que o espaço de formação
possibilitou o encontro de
pessoas que têm sonhos co-
muns...

Partimos de um convite
inicial, que seria o de discutir,
organizar e aprofundar a
compreensão da realidade
brasileira e partir dela, enten-
der o funcionamento da socie-
dade capitalist a e o papel do
movimento sindical na trans-
formação desta realidade.

O eixo norteador utili-
zado no curso foi o reconhe-
cimento de nossa participa-
ção cidadã nas lutas e con-
quistas de nossos direitos e
na luta pela ampliação de-
les. E também a compreen-
são de que, ao ocupar este
espaço, fazemos história e
esta construção histórica
representa a consolidação
do sonho de uma nova socie-
dade.

Pode nos parecer uma
discussão comum, mas o
desafio deste curso implica
exatamente em fazer uma
releitura de nossa compreen-
são política da realidade.

Partimos de sentimen-
tos e conceitos construídos
e consolidados, de atitudes
que nos movem e que não
necessariamente conhece-
mos a raiz.

Por exemplo: Os brasi-
leiros são acomodados? São
egoístas? Por quê?

Por que é tão difícil mo-
bilizar as pessoas, sensibi-
lizá-las?

O curso pretendeu ir a
fundo nas respostas.

Se você deseja fazer
esta viagem, junte-se a nós.
Iniciaremos uma nova tur-
ma em agosto!

QUEM PARTICIPA?- Sócios do Sindicato, seus dependentes (filhos, esposa e pais) e seus
parentes de primeiro grau (sobrinhos e netos, comprovados com documentos).
Jogadores menores de 18 anos deverão ter autorização do responsável.

CATEGORIAS - Individuais e em duplas (somente pais e filhos).

LOCAL DAS INSCRIÇÕES - Na Sede do Sindicato, em São Bernardo, e na Regional
Diadema, entre 9h e 17h30. Nos próximos dias, a ficha de inscrição estará disponível na
página do Sindicato na internete e com as representações sindicais nas fábricas.

LOCAL E DATAS DOS JOGOS - Na Sede do Sindicato, em agosto. A  data definitiva será
anunciada depois de avaliação sobre o total de inscritos.

Numa iniciativa inédita, o Sindicato e a
Comissão dos Jovens Metalúrgicos vão

realizar o 1º Campeonato de Games dos
Metalúrgicos do ABC. “Há tempo o pessoal

na fábrica reivindicava um evento assim. O
vídeo game hoje é muito presente nas ativi-
dades de jovens e de adultos”, diz Aroaldo

de Oliveira, da Comissão de Fábrica na
Mercedes-Benz e da Comissão de Jovens. Segundo
Sérgio Nobre, diretor de Organização do Sindica-

to, a idéia foi bem aceita pela diretoria porque o
evento deve reunir trabalhadores e seus familiares
para uma disputa em clima de confraternização e

integração da categoria.

VALOR DAS INSCRIÇÕES

Sócios devem entregar um destes itens:

4 quilos de feijão
ou 5 quilos de arroz
ou 3 latas de óleo
Parentes de primeiro grau devem

entregar um destes itens:

8 quilos de feijão
ou 10 quilos de arroz
ou 6 latas de óleo
Os alimentos podem ser entregues no ato
da inscrição ou nos dias de disputa. Todo
alimento arrecadado será doado a insti-
tuições assistenciais.

COMO SERÃO OS JOGOS

O game do campeonato será o winning
eleven pro evolution soccer (futebol). O partici-
pante poderá usar seu próprio controle,
do PS2.
Na primeira fase os jogos terão dois tem-
pos de 5 minutos. Na segunda fase, tem-
pos de 10 minutos. Na semi-final e final,
tempos de 15 minutos. O sorteio dos jo-
gos será feito pouco antes do seu início.
Serão premiados os quatro primeiros
colocados. Informações com Lúcio, no
Departamento Cultural, pelo telefone
4128-4244.

Serra pressionou e o
presidente da Assembléia
Legislativa, deputado Vaz
de Lima (PSDB), impediu
a instalação de CPI para in-
vestigar desvios na CDHU
– Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e Ur-
bano no interior do Estado.

A manobra do deputa-
do foi decidir pela aplica-
ção do critério de tempo.
Dessa forma, foram insta-
ladas CPIs com pedido an-
teriores, como as da Eletro-
paulo, perda de receita tri-
butária, bingos, cana-de açú-
car e telefonia.

Como só podem ser
instaladas cinco comissões
ao mesmo tempo, a da
CDHU só deve acontecer
no segundo semestre de
2008.

Conselho de Ética

Há menos de um mês,
o Ministério Público des-
mantelou quadrilha que
pode ter desviado mais de
R$ 1 bilhão com fraudes na
construção de casas popu-
lares.

Para os promotores,
um dos participantes do
grupo é o deputado Mauro
Bragato (PSDB).

Na semana passada, o
PT entrou com representa-
ção contra o parlamentar
no Conselho de Ética da
Assembléia.


