
O duelo entre
Palmeiras e
São Paulo a-

manhã, às 21h30, no Pa-
lestra Itália, é o destaque
para os boleiros nesta se-
mana.

A duas equipes
chegam em-
baladas para

um clássico em que não
existe favorito.

O Tricolor quer
manter a liderança
isolada do Cam-

peonato Brasileiro e che-
gar à décima partida se-
guida sem derrota.

O Verdão dese-
ja alcançar a
quarta vitória
consecutiva e

continuar no grupo que
garante vaga para a Li-
bertadores da América.

Nem os santistas
esperavam que
Petkovic e Kléber

Pereira fossem acertar
tão bem.

Quinta-feira eles
voltam a jogar jun-
tos contra o Atléti-

co-PR, na Vila Belmiro,
às 20h30.

Apontado para as-
sumir o comando
do Corinthians,
Mário Sérgio des-

conversou quando foi pro-
curado para falar sobre o
assunto.

Após quatro
meses sem
vencer, Fe-
lipe Massa
fez uma cor-
rida de cam-

peão e voltou a sonhar
com o título da F-1.

A Folha de S. Paulo reve-
lou que o técni-
co Bernardinho
é sócio de um

dos homens
mais im-

p o r -
t a n -
t e s

do jornalismo esportivo da
Globo, João Pedro Paes
Leme.
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A bancada dos trabalhadores rejeitou
na mesa de negociações os 5%

oferecidos pelos patrões do grupo 9.
Com os demais grupos, as

negociações prosseguem focadas nas
claúsulas sociais. Página 3

Inaugurado
restaurante na Irene

Campanha salarial

MARMITA ZERO

Trabalhador se serve na inauguração do restaurante na Metalúrgica Irene. Página 2

Amanhã tem
reunião de

mobilização
Os encaminhamentos para a campanha

salarial serão debatidos amanhã,
em reunião de mobilização na Sede
do Sindicato, a partir das 18h.  Ao

mesmo tempo haverá assembléia para
alterar o estatuto do Sindicato, que
precisa ser adaptado à nova base

territorial. Desde 1º de agosto, a base
incorporou as cidades de Ribeirão Pires

e Rio Grande da Serra.

dá acordo
5% não

Companheiros na Otis, fábrica do grupo 9,
em assembléia na última sexta-feira
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Na abertura,
Brasil goleia
Argentina

Competidores acompanham a partida que abriu o Campeonato de Games

CAMPEONATO DE GAMES
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Na partida inicial do
Campeonato de Games, rea-
lizada domingo, a seleção
brasileira de futebol goleou
a seleção argentina por 4 a 0,
para alegria das centenas de
participantes do torneio que
lotaram o salão da Sede do
Sindicato.

Os escolhidos para a
partida foram dois inscritos
que estavam fazendo aniver-
sário. Wilson Alves Gonçal-
ves ganhou no par ou ímpar
e escolheu o time do Brasil,
enquanto Wagner Henrique
Santos de Souza ficou com a
Argentina.

Os dez minutos do jogo
empolgaram a torcida. A se-
leção brasileira não deu chan-
ces aos argentinos e impôs a
goleada, além de perder ou-
tras chances de gol.

Wilson, que é irmão de
um companheiro na Panex,
tem 27 anos e joga umas três
vezes por semana com os
sobrinhos. “Nunca tinha jo-
gado assim, com uma torci-
da tão grande. Foi emocio-
nante”, comemorou.

Já Wagner, 14 anos, filho

Wilson Alves Gonçalves comemora um gol

de Erivelto, que trabalha de
ferramenteiro na Ford, joga
há seis anos. Ele disse que
não foi bem porque não está
acostumado a treinar com a
seleção argentina. “Meu ne-
gócio é jogar com o Brasil”,
comentou.

Alguns gozadores, no
entanto, disseram que o
Wagner fez questão de per-
der só porque jogava com a
Argentina.

Confira tabela no portal do Sindicato

Sindicato Cidadão
também cuida do lazer

Na abertura do campeo-
nato, o presidente do Sindica-
to, José Lopez Feijóo, afirmou
que um Sindicato cidadão tem
de ir além da luta por salário
e condições de trabalho.

Feijóo destacou que o
Sindicato também tem de
olhar para o lazer. “Para este
torneio temos 730 inscritos
individualmente, mais 66 du-
plas. Esses números mostram

o acerto do evento”, disse.
No domingo, foram re-

colhidos 2.133 quilos de ali-
mentos não perecíveis e mais
259 latas de óleo doadas para
instituições beneficentes .

A partir de amanhã a tabela do
campeonato, com horários e dias das
partidas, estará no portal do Sindi-
cato, no endereço www.smabc.
org.br

Os jogos serão realizados em
quatro domingos de setembro, dias 2,
9, 16 e 23.

Serão realizadas 20  partidas ao
mesmo tempo, das 9h às 16h.

tribuna esportiva
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Marmita zero na Metalúrgica Irene

Luta
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notas e recados

O restaurante ficou lotado no primeiro dia da implantação da comida pronta e de qualidade

Olha a grana!

A primeira parcela do
13º salário começa a ser
paga, no dia 3 de
setembro, a 21,8 milhões
de aposentados.

Social

Dia 19, o governo
federal lança programa
que investirá R$ 4
bilhões em comunidades
indígenas e quilombolas.

Privatização

As concessionárias
privadas reajustaram os
preços dos pedágios da
Via Dutra em 5,5% no
último domingo.

Acumulou

A Mega-Sena deve
pagar R$ 45 milhões
para quem acertar as
seis dezenas. As apostas
vão até às 19h de
amanhã.

Juros em queda

Os juros cobrados ao
consumidor voltaram a
cair no mês passado e
estão no menor patamar
desde 2000.

Dano moral

As Casas Bahia
indenizarão em R$ 16
mil ex-funcionária que
foi ofendida pelo chefe
por causa de sua
obesidade.

Classe C em alta

A Positivo aumentou em
75% suas vendas e
faturou R$ 1 bilhão
comercializando
computadores para
quem ganha até
R$ 1.100,00.

Golpista e sacana

A mídia já quer
derrubar Maria Helena
Santana, nova
responsável pela Bolsa
de Valores. Ela quer
estabelecer limites de
atuação da imprensa
na Bolsa.

Grande festa!

Centenas de milhares de
pessoas festejaram por
dois dias seguidos, em
Londres, o bicentenário
da proibição do tráfico
de escravos no Império
Britânico.

Os trabalhadores na
Metalúrgica Irene, em Dia-
dema, comemoraram o fim
da marmita, a partir de acor-
do com a empresa garantin-
do, desde ontem, comida
pronta e de qualidade na fá-
brica.

Com a novidade, ontem
foi um dia diferente para os
260 companheiros e compa-
nheiras naquela empresa.

A comida servida na es-
tréia foi arroz, feijão, carne
assada ao molho Madeira,
batata soutê, dois tipos de
salada, sobremesa e suco.

“Estava tudo muito
bom, muito gostoso. Agora,
vou almoçar aqui todo dia”,
disse Gilda Silva Souza, ope-
radora de máquinas.

Já a prensista Andréa
Pereira da Silva disse que sua
rotina está mudando para
melhor pois, antes, prepara-
va a marmita à noite e deixa-
va na geladeira.

Ela também ficou livre
do incômodo de levar a mar-
mita até o trabalho. “A comi-
da estava ótima e espero que
continue com essa qualida-
de”, comentou.

O preparador José
Valmir, o Faísca, também
aprovou. “Assim está muito
legal. É só alegria”, afirmou.

Aprovados seis acordos de PLR em Diadema

Conquista

“Essa é uma conquista
dos trabalhadores, como re-
sultado positivo depois de
muita luta”, disse Roni da
Silva, do Comitê Sindical.

Ele falou que o fim da
marmita era uma reivindi-
cação de três anos. “A co-
mida pronta só saiu porque
a companheirada não desis-
tiu e porque a fábrica não
tinha mais como empurrar
o problema para a frente”,
destacou.

Roni lembrou que,
sem luta e organização, o
pessoal não teria avançado

Conquista veio com luta e mobilização
nessa conquista.

José Mourão, diretor do
Sindicato, disse que a Meta-
lúrgica Irene é a sexta empre-
sa em Diadema a fazer acor-
do para implantar a comida
pronta e acabar com a mar-
mita.

“Na próxima semana,
com a entrada da CHS e da
Metaltork no programa, va-
mos totalizar oito empresas
e cerca de 1.600 trabalhado-
res beneficiados”, disse ele.

Zé Mourão afirmou que o
Sindicato continua negocian-
do com mais empresas e que

a meta é estender o benefí-
cio da Marmita Zero a pelo
menos 2.000 metalúrgicos
até o final do ano.

“As empresas concor-
dam em participar do progra-
ma quando percebem o retor-
no que têm com trabalhado-
res satisfeitos”, afirmou.

Outra consequência
positiva é a abertura de pos-
tos de trabalho. “Só para
atender ao pessoal aqui na
Metalúrgica Irene a empre-
sa de alimentação contra-
tou dez trabalhadores”
concluiu Zé Mourão.

Nesta e na semana pas-
sada, metalúrgicos em seis
empresas de Diadema apro-
varam acordos de PLR ne-
gociados pelo Sindicato.

A companheirada na
Brasmeck fez assembléia na
manhã de ontem e aprovou
acordo garantindo a primei-
ra parcela dia 20 de setem-
bro e a segunda no dia 20 de
abril.

Na GRN, o pessoal con-
quistou flexibilização das me-
tas, além de um reajuste maior
que o da inflação, no valor da
PLR do ano passado.

A primeira parcela será

paga dia 20 de setembro e a
segunda dia 20 de março.

Os companheiros na
Metalúrgica Irene também
conseguiram a flexibilização
de metas e vão receber a pri-

meira parcela dia 5 de de-
zembro e a segunda dia 5 de
julho do próximo ano.

Os trabalhadores na
STM e na MHS conquistaram
o primeiro acordo de PLR.

Na STM houve mobilização
e pressão, até que o patrão
fez acordo prevendo o paga-
mento da primeira parcela
dia 25 de setembro, enquan-
to a segunda será acertada
em 27 de dezembro.

Na MHS, o pessoal
embolsou a primeira parcela
no dia 10 deste mês e a se-
gunda será paga no dia 10 de
janeiro.

Já na Inbrac, os traba-
lhadores fizeram acordo sem
metas. A primeira parcela
será acertada dia 30 deste
mês e a segunda em 28 de
setembro.

Pessoal na GRN aprova PLR com flexibilização das metas
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Rejeitada primeira proposta de reajuste

Grupo 9

Trabalhador pára Ford Bahia contra 4%

saiba mais

Leitura e consciência

Departamento de Formação

A busca pelo conhe-
cimento é um processo
contínuo na nossa socie-
dade e a leitura é um dos
meios mais importantes
para realizarmos novas
aprendizagens e nos sen-
tirmos cada vez mais au-
tônomos.

Novas informações
permitem formar uma so-
ciedade cada vez mais
consciente dos seus direi-
tos, onde as pessoas têm
uma visão melhor de mun-
do e de si mesmas, possi-
bilitando a construção e o
fortalecimento de idéias e

de ações.
Este conhecimento

está disponível em livros,
artigos, revistas, jornais,
internete e pode ser encon-
trado nas livrarias, bancas
de jornal, bibliotecas etc.
Na própria internete exis-
te uma infinidade de livros
com preços acessíveis e até
de graça.

Independência

Ao adquirirmos a prá-

tica da leitura, nos torna-
mos mais independentes e
passamos a enxergar o
mundo ao nosso redor com
outros olhares. É fascinan-
te! Por isso, não devemos
desistir quando, ainda sem
a prática da leitura, senti-
mos sono ao pegar um li-
vro. É preciso ter vontade
e enfrentar o desafio de
adquirir a prática da lei-
tura.

Sem o amor pela lei-

tura não há esperança na
concretização de melho-
res perspectivas, da bus-
ca de uma melhor quali-
dade de vida, de um mun-
do mais crítico, conscien-
te e militante. Só assim
nos tornaremos, a cada
livro lido, mais fortes pa-
ra enfrentarmos os desa-
fios impostos pela socie-
dade em que vivemos.

GRN

Hoje haverá
sindicalização na hora
do almoço. Conheça as
vantagens de
ser sócio e
sindicalize-se!

agenda

Os trabalhadores rejei-
taram na mesa de negociação
os 5% de reajuste oferecidos
pelo grupo 9 na última roda-
da de negociação, ocorrida
sexta-feira passada.

Foi o primeiro percen-
tual de reajuste nesta cam-
panha.“Está longe da expec-
tativa dos trabalhadores e da
realidade do setor”, disse Jo-
sé Paulo Nogueira, diretor
do Sindicato que acompanha
as negociações.

Pesquisa Dieese mos-
trou que 90% das categorias
conquistaram entre 1% e 2%
de aumento real. Já o índice
do grupo 9 traz 4,19% refe-
rente a inflação até julho e
apenas 0,78% de aumento.

O número se refere a ju-
lho porque a a data-base no
grupo é agosto. O mesmo
rea-juste seria aplicado aos
pisos.

“Este valor é inadmissí-
vel. Exigimos que os patrões
apresentem uma proposta
decente na próxima nego-
ciação”, disse Valmir Mar-
ques, o Biro-Biro, presidente
da Federação Estadual dos
Metalúrgicos da CUT –
FEM-CUT.

Sociais
O grupo 9 sinalizou com

alguns avanços sociais, como
adesão ao Acordo de Prensas
e inclusão de cláusula sobre di-
versidade nas contratações.

Isso significa que as em-
presas deverão contratar jo-
vens, homens, mulheres, da
faixa etária de 24 anos, inde-
pendentemente da experiên-
cia, e também acima de 40
anos de idade.

A renovação das
atuais cláusulas sociais
está adiantada com as
montadoras e grupo 3
(autopeças, forjaria e
parafusos), mas o de-
bate sobre a ampliação
de direitos prossegue.

Assim como no
grupo 9, os setores si-
nalizaram com a admis-
são de cláusula sobre
diversidade nas con-
tratações e adoção de
princípios que impe-
çam o assédio.

Enquanto isso,
continuam as assem-
bléias de mobilização.

Na quinta-feira,
elas aconteceram na
Ford, com o pessoal
do primeiro turno no
pátio e, em seguida,
com os trabalhadores
mensalistas no refeitó-
rio. Ontem, a assembléia
foi realizada na Volks.

Montadoras

e grupo 3
seguem

com debate
social

Os companheiros no
complexo Ford em Cama-
çari, na Bahia, cruzaram os
braços por 24 horas na sema-
na passada em protesto aos
4% de reajuste oferecidos
pela montadora. Além dos
trabalhadores na Ford, o
complexo abriga outras 30

empresas com cerca de 10
mil metalúrgicos.

Foi a primeira grande ma-
nifestação da categoria depois
que as negociações empacaram
na campanha salarial.

A data base dos meta-
lúrgicos baianos é 1º de ju-
lho e o pessoal reivindica 8%

de reajuste e ampliação de di-
reitos sociais. Hoje, a Fede-
ração dos Metalúrgicos da
Bahia tem nova rodada de
negociação na Delegacia Re-
gional do Trabalho e não des-
carta uma paralisação por
tempo indeterminado se as
conversas não avançarem.

Trabalhadores na Volks participam de assembléia informativa sobre a campanha salarial, ontem à tarde

O presidente do Sindicato, José Lopez Feijóo, conduz assembléia de campanha na Ford


