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São Bernardo
É cedo ainda pra
dizer que o Corinthians decolou
no Brasileirão.
Porém, no jogo
contra o Botafogo,
o Timão mostrou
que tem força.
Mesmo sem marcar, o veterano Vampeta ajudou
muito ao alertar Carpegiani para mudar o esquema no segundo tempo.
Domingo é contra o afogado Juventude, em Caxias do Sul.

Mauá
Rio Negro e Solimões
A tradicional dupla se apresenta
durante a Festa das Nações, no
domingo, às 20h, no estacionamento
do Poliesportivo.

Orquestra Filarmônica
Sob regência de Roberto Tibiriçá e
com a participação do barítono Paulo
Szot, a Filarmônica de São Bernardo vai
executar árias de óperas de Mozart,
Bizet, Leoncavalho e canções
populares. Sábado às 20h no Cenforpe,
km 20,7 da Via Anchieta. Retirar
ingressos a partir das 16h.

Aladim e a lâmpada
mágica - Jovem de bom
coração encontra lâmpada
onde mora um gênio.
Amanhã às 19h no Teatro
Municipal, no Paço, fone
4555-0086. Ingressos a
R$ 10,00 e R$ 5,00 a
meia.

Ô Bela Alice
Agora vai! É com
essa confiança que
Santos e Palmeiras estreiam no returno. O Peixe contra o Sport, sábado, na Vila. O Verdão contra o Flamengo, domingo,
no Palestra.

Musical infantil que resgata o universo de brincadeiras e músicas infantis do início do
século 20. Sábado e domingo no Teatro Cacilda Becker, no Paço, fone 4348-1081.
Ingressos a R$ 10,00 e R$ 5,00.

Com a liderança
folgada, o Tricolor
pode sofrer um sério desfalque para o segundo turno. Muricy será
julgado hoje pelo STJD
devido ao excesso de críticas pela absolvição de
Dodô no caso de dopping.
O suspensão pode ir de 60
a 720 dias.

Santo André

O Brasil
faz bonito
no Parapan com
quase o dobro de
medalhas em relação ao
Canadá, México e Estados Unidos, que brigam
pela segunda colocação.
O destaque nos
jogos é a natação. Só na
quarta-feira
foram 14 medalhas, sete
de ouro, três de prata e
quatro de bronze. O tubarão Clodoaldo Silva se
supera cada vez que entra na piscina.
A Vila Olímpica ficou
devendo. Pessoas com deficiência têm que ser atletas para chegar aos jogos
do Parapan, já que faltam
rampas de acesso. Há
ainda dificuldades de locomoção em trens e metrô.

Recital e lançamento do
livro De lembranças e
fórmulas mágicas, do
poeta Edson Bueno de
Camargo. Hoje às 18h no
Anfiteatro Vinícius de
Moraes, Rua Ribeirão
Preto, 75,
fone 4512-4005.

Danças brasileiras
O espetáculo de dança reúne coreografias com ritmos da cultura popular como afoxé,
maracatu, jongo e cacuriá. Domingo às 19h no Teatro Lauro Gomes, Rua Helena Jackey,
171, Rudge Ramos, fone 4368-3483.

São Caetano
Apresentações de rock,
com o grupo Read Teds e
com o cover Gian Presley.
Amanhã às 15h30 no
Parque Chico Mendes,
Av. Fernando Simonsen,
566, Bairro Cerâmica.
Grátis.
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Está na hora de

avançar

Orquestra Sinfônica Com regência do maestro
português Álvaro Cassuto, a
orquestra de Santo André
apresenta as obras Scherzo
Fantástico e Sinfonia nº 1 de
Luís Freitas Branco. Amanhã
e domingo, às 20h, no Teatro Municipal, no Paço, fone
4433-0789. Retirar ingressos uma hora antes.

O escritor Ovídio Poli Junior fala de seu
livro Sobre homens e bestas. Amanhã às
19h na Casa da Palavra, Praça do Carmo,
171, Centro, fone 4992-7218.

Camerata Jovem

O grupo musical Camerata São Paulo
Jovem apresenta concerto com canções do
brasileiro Heitor Villa-Lobos e do alemão
Filmes nacionais no cineclube
Projeto Cineclube, no anfiteatro Heleni Guariba do Teatro Municipal, no Sebastian Bach. Hoje às 20h no Sesi, Praça
Dr. Armando de Arruda Pereira, 100,
Paço, fone 4555-0086. Grátis.
Memórias Póstumas - Adaptação fiel da obra de Machado de Assis, so- Santa Terezinha, fone 4997-3177. Grátis.
bre a vida de Bentinho e sua relação amorosa com Capitu. Amanhã às 19h.
O coronel e o lobisomem - O filme se baseia na obra de José Cândido
de Carvalho, sobre a disputa de uma fazenda entre dois irmãos. Amanhã
às 15h no Cesa Jardim Santo André, Rua dos Dominicanos, 1.250, fone
4457-5748.
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Trabalhadores na Mangels, fábrica do grupo 9, em assembléia de campanha salarial ontem à tarde

Os novos valores do
FGTS para abater a
prestação da casa
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Raulzito, o Maluco Beleza
Na próxima terça-feira vai completar 18 anos da morte do baiano Raul
Seixas, considerado um dos maiores roqueiros do País. Através de um
estilo descontraído, Rauzito fazia críticas sociais (Metamorfose Ambulante), questionava o estabelecido (Maluco Beleza) e pregava a rebeldia e a
transformação social, como em Sociedade Alternativa. Deixou inúmeros
sucessos como Ouro de Tolo, Tente Outra Vez, Gita, Medo da Chuva e
Rock das Aranhas. Raul foi um inovador e abriu diversos caminhos para a
música brasileira. Em Mosca da Sopa mistura rock com umbanda.
Frases
“Ninguém morre, as pessoas despertam do sonho da vida”.
“A justiça que você procura é sua força de achá-la”.
“O homem é o único ser que tem o poder de modificar as coisas”.
“A desobediência é uma virtude necessária à criatividade”.
“Não fundaremos mais partidos; o Estado é seu estado de espírito”.
“Sou poeta de parede”.

Chega de enrolação! Esse é o
recado que os metalúrgicos levam
ao grupo 9 hoje, quando acontece
nova rodada de negociação. Nos
quatro encontros anteriores muito
pouco se definiu.

Livro na roda

Semana que vem tem
inscrições ao Senai em
Diadema
Página 2

Raul será homenageado na terça-feira,
a partir das 18h, com uma caminhada
na capital, entre o Teatro Municipal e a
Praça da Sé, onde acontecem shows.

As dicas de lazer para
seu final de
semana
Página 4

NANOTECNOLOGIA EM
DEBATE HOJE NO SINDICATO
Uma tecnologia que pode revolucionar o sistema de produção, a
nanotecnologia estará em debate hoje no Sindicato.
Para falar sobre suas implicações no mundo do trabalho foi convidado o
engenheiro Mário Sérgio Salermo, professor da Faculdade de Engenharia
da USP. O evento será realizado no Centro de Formação Celso Daniel,
ao lado da Sede do Sindicato, a partir das 15h. Compareça!
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Mutuários

Formação

Sobe uso de FGTS
para abater dívida

Cursos do Senai

notas e recados

Trabalhando
O BNDES aprovou
R$ 36 bilhões em
investimentos nos
últimos 12 meses, 125%
a mais que no período
anterior.
PAC da segurança
O governo anuncia
segunda-feira o
Programa Nacional de
Segurança Pública no
qual investirá R$ 6,7
bilhões até 2012.
Bom senso
Lei do governador do
Paraná Roberto Requião
(PMDB) isenta de
pedágio todos os
veículos emplacados nas
cidades que tenham
praças de cobrança.
Estorvo
A pirataria impede a
geração de 2 milhões de
empregos formais no
País e a arrecadação de
R$ 60 bilhões por ano,
diz a Frente
Parlamentar contra a
Pirataria da Câmara.
Responsabilidade
dividida
Ação do Ministério
Público pede que a
Souza Cruz e a Philip
Morris banquem os
custos dos tratamentos
de saúde de fumantes.
Humilhação, não!
Transportadora do Rio
de Janeiro foi
condenada pela Justiça
do Trabalho a pagar 40
mínimos a três
trabalhadores que, para
serem admitidos, foram
obrigados a fazer
exames de toque retal,
juntos.
Tentação
Acumulada, a MegaSena pode pagar R$ 21
milhões no sorteio de
amanhã.

Desde o início da semana, é maior o valor que os
trabalhadores podem usar
do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) para abater prestações da casa própria.
Antes, só os companheiros que ganhavam até quatro
mínimos (R$1,5 mil) mensais
podiam diminuir 80% das
prestações. Agora, esse mesmo abatimento atinge também o pessoal que recebe até
seis mínimos (R$ 2,2 mil).

Ainda pelas novas regras, quem ganha entre seis e
12 mínimos (R$ 4,4 mil) poderá abater 60% da prestação contra os 40% anteriores. Só continua abatendo
40% quem ganha acima de 12
mínimos.
A decisão vai permitir
também que participantes do
Programa de Arrendamento
Residencial (PAR) usem o
FGTS para pagamento de
prestação, amortização do
saldo devedor ou pagamen-

to à vista do imóvel. Isso
ocorre porque a maior parte
dos participantes deste programa recebem até seis salários.
As mudanças são válidas apenas para operações
com instituições do Sistema
Financeiro da Habitação. No
caso de imóveis negociados
diretamente pela construtora, por exemplo, não será
permitido abater as prestações do financiamento com
o FGTS.

Seu direito

Banco não pode usar salário para dívidas
Em ação de correntista
contra o Banco Itaú, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu que o banco não
pode bloquear ou se apropriar do salário depositado
na conta do trabalhador para
cobrir dívida.
Para o STJ, o banco cometeu ato ilícito, vedado pela
Constituição, ao bloquear o
salário, mesmo amparado em
cláusula contratual.
O ministro relator do
processo disse que esse tipo de
dívida não se compara ao empréstimo com desconto em
folha pois, neste caso, só uma
parcela é retida e com autorização expressa do devedor.
Para receber a dívida, o

De quarta a sexta-feira
da semana que vem você
pode se inscrever a um dos
cursos do convênio que o
Sindicato mantém com o
Senai na Regional Diadema.
Eles são de Matemática Básica, Trigonometria,
Desenho Mecânico, Controle de Medidas, Eletricista
Instalador e Comandos Elétricos. O atendimento vai
das 10h às 13h e das 14h30
às 18h. Os sócios e dependentes devem levar carteira
de sindicalizado, último
holerite e xerox do RG. Trabalhadores desempregados
devem levar carteira profissional e xerox do RG.
A Regional Diadema
fica na Av. Encarnação, 290,
em Piraporinha, perto do
terminal do trólebus.

agenda
Sede fecha
segunda-feira
Em virtude do feriado de
aniversário de São
Bernardo, não haverá
atendimento na Sede do
Sindicato na segundafeira, dia 20.
VMG - A equipe de
sindicalização estará
hoje na VMG, de
Ribeirão Pires, das 11h
às 14h. Saiba das
vantagens de se associar
a uma entidade forte e
sindicalize-se.

banco terá de entrar com
ação judicial. Essa decisão a
favor do consumidor abre
precedente para pessoas na
mesma situação procurarem
seus direitos na Justiça.

Publicidade

Amigo do chefe
Preso por sequestro na
cadeia de Monte
Aprazível (SP), o
empresário Alfeu
Mozaquatro tem
liberadas tevê a cabo,
computador e comida de
casa na cela.

Luta

Sai primeira
PLR na Rhowert
A organização e mobilização dos trabalhadores na
Rhowert, em Diadema, foram responsáveis pela primeira conquista da PLR. Em
assembléia realizada ontem,

o pessoal aprovou proposta
negociada entre o Sindicato
e a empresa. A primeira parcela será paga no último dia
deste mês e a segunda será em
3 de março.

SINDICALIZE-SE
Publicação diária do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC

Redação: Rua João Basso, 231 - Centro - São Bernardo - CEP: 09721-100 - Fone: 4128-4200 - Fax: 4127-3244 - www.smabc.org.br
imprensa@smabc.org.br - Regional Diadema: Av. Encarnação, 290 Piraporinha - Telefone 4066-6468 - CEP 09960-010. Regional Ribeirão Pires: Rua
Felipe Saab, 149, Centro – Telefone 4823-6898 – CEP 09400-130. Diretor Responsável: Sergio Nobre - Repórteres: Carlos Alberto Balista, Gonzaga do
Monte e Silvio Berengani - Repórter Fotográfica: Raquel Camargo. Arte e Editoração Eletrônica: Eric Gaieta - CTP e Impressão: Simetal ABC Gráfica e
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Campanha salarial

Perfil do metalúrgico

Hoje tem negociação com G. 9

Atenda o
pesquisador

Sem avanços consistentes nas quatro rodadas de
negociação já realizadas, a
Federação Estadual dos
Metalúrgicos da CUT (FEMCUT) volta a se encontrar
hoje com o grupo 9 (máquinas e eletrônicos), às 14h.
Na última reunião, os representantes patronais disseram que concordam em renovar as cláusulas sociais vigentes e que estão “abertos”
para discutir algumas das
novas reivindicações da Federação, como o combate ao
assédio sexual e a inclusão
das normas do Acordo de
Prensas.
“É muito pouco diante
da nossa pauta e dos avanços
possíveis para se modernizar
as relações de trabalho”, disse o diretor do Sindicato,
José Paulo Nogueira, que
acompanha as negociações e
participou ontem de assem-

Na Mangels, Zé Paulo alerta que os patrões tem de avançar nas negociações

bléia informativa na Mangels,
pertencente ao grupo 9.
Como forma de pressionar as empresas do setor,
os sindicatos da CUT já fizeram atos e protestos nas
fábricas de Itu, Porto Feliz,
Boituva, Cabreuva, Taubaté
e Pindamonhangaba.

“Esperamos bom senso dos patrões para que possamos adiantar as negociações para fechar logo um
acordo. A categoria aguarda
com expectativa, o que é um
direito legítimo”, afirma o
presidente da FEM-CUT
Valmir Marques, o Biro Biro.

As próximas
negociações
dia 20, grupo 3
dia 22, montadoras
dia 23, grupo 3
dia 24, montadoras
dia 28, grupo 3

Prossegue na semana
que vem as entrevistas em
algumas fábricas para a pesquisa que vai diagnosticar o
perfil dos trabalhadores que
pertencem as quatro comissões temáticas dos metalúrgicos do ABC: negros, jovens, mulheres e as pessoas
com deficiência.
Feita em parceria com
a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial (Seppir), a
pesquisa tem com objetivo
identificar os anseios, necessidades e conflitos no trabalho destas pessoas.
Se você for abordado,
atenda o entrevistador com
atenção. A proposta é colher as opiniões de mil companheiros e companheiras.
O Instituto Tecnométrica,
de Campinas, é o responsável pelo trabalho.

Justiça
Campanha salarial

Vendas e emprego industrial
continuam crescendo
As vendas no comércio
varejista subiram 9,9% no
primeiro semestre deste ano,
em comparação com mesmo
período do ano passado. Foi
o melhor resultado para um
semestre desde 2001, segundo o IBGE. “A conjuntura
econômica é favorável devido
à valorização do real, à renda
em alta por causa do aumento
do emprego e inflação em queda”, afirmou o coordenador
de Serviços e Comércio do
IBGE, Reinaldo Silva Pereira.
A maior contribuição
para o crescimento veio do
setor de supermercados, produtos alimentícios, bebidas e
fumo, cujas vendas subiram
8,5%. Móveis e eletrodomésticos tiveram alta de 16,2%,
enquanto artigos de uso pessoal e doméstico subiram
28,9%. Se somadas às vendas
de varejo, as vendas de veículos, motos e de material de
construção, o crescimento do
comércio foi de 17,4%

Eletrodomésticos ajudaram a puxar as vendas totais no comércio

O melhor julho para a criação de
vagas na indústria de São Paulo
A criação de empregos
na indústria do Estado de
São Paulo teve em julho o
melhor desempenho desde o
ano 2000 com a criação de
8.470 vagas. Trata-se da sétima alta mensal consecutiva,

segundo o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).
A expectativa da entidade é que provavelmente 2007
seja o melhor ano para o emprego industrial. A pesquisa

do Ciesp mostrou que o maior
número de vagas foi criado
no setor de material de transportes (1.930 postos), seguido de máquinas e equipamentos (1.902 postos) e metalurgia (1.740 vagas).

TST reintegra
soropositivo
Despedida sem justa
causa depois de ter contraído vírus da aids, uma trabalhadora na Cryovac Brasil, em São Paulo, conseguiu
sua reintegração em decisão
do Tribunal Superior do
Trabalho.
Ela alegou discriminação, pois antes da demissão
foi colocada em sala isolada, sem ventilação e afastada dos demais colegas.
Na sua ação, a trabalhadora pediu a reintegração ao emprego e pagamento de 118 salários a título de
indenização por danos morais e materiais.
Depois de perder na 1ª
e 2ª instâncias, que não reconheceram discriminação
na demissão, ela foi vitoriosa no TST, que determinou a reintegração com pagamento dos salários vencidos.
Para o Tribunal, o patrão discrimina quando
sabe que o trabalhador é soropositivo e mesmo assim
o demite.

