
Trabalhadores têm mais facilidades
na hora de conseguir um empréstimo.
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CredABC faz acordo
com IGP para desconto 

em folha

Convenções 151 e 158

Terça-feira
19 de fevereiro de 2008

Edição nº 2429

Sindicalistas entregaram no Congresso as convenções 158 e 151,  
que proíbe a demissão imotivada e garante negociação entre servidores

públicos e governos. Para as centrais sindicais, elas significam uma agenda
positiva de desenvolvimento e de conquista de direitos. Página 3

DIREITO AO EMPREGO,

SIM!
ROTATIVIDADE,

NÃO!
Governo Lula tem a melhor 

avaliação desde a posse

DEM (ex-PLF) é o partido 
com maior número de 

políticos cassados
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Política

38% votariam em candidato
de Lula, diz CNT/Sensus

tribuna esportiva

Pesquisa CNT/Sensus 
divulgada ontem aponta que 
cerca de 38% dos entrevista-
dos disseram que poderiam 
votar ou só votariam num 
candidato com o apoio do 
presidente Lula, nas eleições 
de 2010.

A pesquisa ouviu 2 mil 
pessoas, em 24 Estados e 
136 municípios, entre 11 e 
16 de fevereiro. A margem 
de erro é de 3%. 

Para o presidente do 
Instituto Sensus, Ricardo 
Guedes, isso mostra que o 
capital político de Lula será 
elevado nas próximas elei-
ções. “Esse capital é muito 
alto e mostra que o presiden-
te tem condições de transfe-
rí-lo”, disse Guedes.  

Corrida presidencial
Se o primeiro turno da 

eleição a presidente fosse 
hoje, Serra teria 38% dos 
votos, contra 18% de Ciro 
Gomes (PPS), 13% de Helo-
ísa Helena (PSol) e 4,5% da 
ministra chefe da Casa Civil, 

Presidente Lula durante viagem oficial à Antártida

Dilma Rousseff (PT).  
Em outra lista, Serra 

teria 37% dos votos, contra 
20% de Ciro Gomes, 14% 
de Heloísa Helena e 3,4% 
do ministro de Combate à 
Fome e à Pobreza, Patrus 
Ananias (PT). 

No único cenário em 
que Serra foi substituído 
pelo tucano Aécio Neves, 
um candidato da base do 
governo venceria.

Nesse caso, Ciro Go-
mes teria 26%, Heloísa He-
lena ficaria com 19% e o 

governador mineiro, 16,%. 
Dilma completa essa lista 
com 5,4% das intenções de 
voto. 

Guedes disse que o 
governo tem condições de 
colocar o seu candidato no 
segundo turno em todos os 
cenários.

“Qualquer que seja o 
candidato do PT ou da base 
do governo e tenha algu-
mas realizações, estará no 
segundo turno das eleições. 
E novamente teríamos uma 
polarização PT e PSDB”, 
prevê. 

Ele avalia também que a 
ex-senadora Heloísa Helena 
está no limite de suas inten-
ções de voto.

Segundo a mesma 
pesquisa, o presidente Lu-
la obteve avaliação positiva 
de 66,8% dos entrevista-
dos.

O percentual é o mais 

Aprovação do presidente sobe para 66,8%
elevado desde dezembro 
de 2003, primeiro ano do 
primeiro mandato de Lula, 
quando o número chegou 
a 69,9%. 

A avaliação do governo 

também subiu, chegando a 
52,7%, melhor índice des-
de janeiro de 2003, quando 
56% da população apro-
vavam o primeiro mês do 
governo de Lula.

O número de cassações 
por corrupção eleitoral no 
Brasil subiu 320% desde 
2000, quando entrou em 
vigor a Lei nº 9.840, de ini-
ciativa popular. 

Desde então, 623 polí-
ticos já foram cassados e a 
maioria deles, 508, é de pre-
feitos e vice-prefeitos.

Em seguida, estão os 
vereadores, com 84 cassa-
ções, três deputados esta-
duais, oito deputados fe-
derais, e seis vereadores e 
suplentes. 

Dos governadores elei-
tos a partir de 2000, foram 
cassados Flamarion Portela, 
de Roraima, e Cássio Cunha 
Lima, da Paraíba, que se 
manteve no cargo graças a 
uma decisão da Justiça. 

623 cassações
em 8 anos

Corrupção eleitoral 

Segundo o Movimento 
Eleitoral de Combate à Cor-
rupção Eleitoral, o DEM 
(ex-PFL) foi o partido que 
teve mais políticos cassa-
dos, 69. Em segundo lugar 
está o PMDB, com 66, e 
em seguida o PSDB com 58 
cassados. 

Os estados de Minas 
Gerais, Rio Grande do Nor-
te e São Paulo são os que 
mais tiveram políticos cas-
sados com, respectivamen-
te, 11,4%, 9,6% e 8,8%. 
Segundo dados fornecidos 
pela Corregedoria Geral 
Eleitoral, ainda tramitam na 
Justiça Eleitoral 1.100 pro-
cessos relativos às eleições 
de 2006. Com isso, pode 
aumentar o número de po-
líticos cassados. 

FIQUE SÓCIO DA COOPERATIVA
DE CRÉDITO DOS METALÚRGICOS

DO ABC.

LIGUE: 4128-4259

O técnico Mu-
ricy Ramalho 
está preocupado 
com a defesa do 
São Paulo, que 

errou muito no jogo contra 
o Marília. 

A seis pontos 
da líder Ponte 
Preta e na ter-
ceira colocação, 
o Tricolor en-

frenta quinta-feira o Pau-
lista, que vem de goleada 
contra o Mirassol.

A torcida san-
tista já perdeu 
a  p a c i ê n c i a 
com a má cam-
panha do time 

e quer a cabeça de Leão, 
que continua pressionan-
do por contratações.

Com apenas 8 
pontos, o Pei-
xe recebe na 
quinta-feira o 
Guarani, ad-
versário direto 

na luta conta o rebaixa-
mento, com 10 pontos. 

A boa apre-
sentação do 
Pa l m e i r a s 
na goleada 
contra o Ju-
ventus ele-

vou o astral do técnico, do 
time e da torcida. 

Luxembur-
go quer me-
lhorar a defe-
sa do Verdão 
na partida de 
amanhã con-

tra o Rio Claro.

O Corinthians 
não teve cria-
tividade para 
superar a for-
te marcação no 

empate contra o Bragan-
tino.

Na sétima colo-
cação, o Timão 
pega a Portu-
guesa amanhã, 
que vem de em-

pate com o Noroeste. 

Lançada ontem, a 
Timemania vai 
arrecadar cerca de 

R$ 500 milhões ao ano.

O São Caeta-
no venceu com 
competência o 
Rio Claro, dei-

xou a zona de rebaixa-
mento e amanhã enfren-
ta o Guaratinguetá, que 
perdeu a liderança para a 
Ponte Preta.



Inscrições para curso 
de violão e teclado na Sede

Empresas conveniadas

Música

saiba mais
Planejamento: uma ação do cotidiano

Departamento de Formação
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Publicação diária do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC 

notas e recados

Com acordo na IGP, CredABC 
chega a 35 fábricas

Economia solidária

Zezinho, CredABC; Marron, Da Lua e Ruque, do
CSE; Nilson, RH; e Zé Luiz, diretor da IGP 
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A Cooperativa de Cré-
dito dos Metalúrgicos do 
ABC – CredABC atingiu a 
marca de 35 empresas com 
as quais tem acordo para 
desconto de empréstimo 
em folha de pagamento. O 
número foi alcançado com 
acordo assinado ontem com 
a IGP, de Diadema.

O desconto em folha 
facilita a vida do metalúrgico 
associado da Cooperativa. 
Toda vez que necessitar de 
dinheiro emprestado não 
precisa apresentar avalista, 
uma das exigências aos asso-
ciados que não contam com 
o desconto em folha.

“Esse mecanismo pode 
se estender a muito mais fá-
bricas. Basta que o pessoal 
apresente a reivindicação 
ao Comitê Sindical ou à 
Comissão de Fábrica e dê 
uma pressionada na empre-
sa”, aconselha o responsável 
pela CredABC, José Vitório 
Filho, o Zezinho.

“Agora, vamos iniciar 
uma campanha para associar 
novos companheiros para 
fortalecer a nossa cooperati-
va”, afirmou José Claudiano 
da Silva, o Da Lua, do Co-
mitê Sindical.

Poupança
Uma das vantagens da 

CredABC é que na medida 
em que o trabalhador paga 
seu empréstimo, ele guarda 
uma parte do dinheiro for-
mando um capital. Essa é a 
lógica da economia solidária.

Assim, a Cooperativa 
consegue oferecer emprés-
timo com juros mais baixos 
e remunera o dinheiro apli-
cado com taxa maior que a 
da poupança comum. 

Todo metalúrgico e 
seus dependentes podem 
tornar-se sócios da Coope-
rativa. Ela funciona na Sede 
do Sindicato, de segunda 
a sexta-feira, das 10h às 
13h, e das 14h às 18h. Os 
telefones são 4128-4259 e 
4128-4263. 

IGP – Federal Mogul – Backer – Miroal
Central de Serviços – Uniforja – Uniwídia

Uniferco – Karmann Ghia – Arteb
Metalúrgica Irene – Django – Cabomat – Sauex 

Miroal – Filtrágua – Avafler Aços – Unisol 
Trefilação Ferralva – B&G – Wagner Lennartz 

Tracoinsa – GKC – Extar – Nova Samber
Palmann – Samber – Ematec – Paschoal – Solmetal 
Netcash – Cabomat – Marbon – Acrofer – Agathon

O ano de 2008 começa 
a todo vapor: reuniões de 
pais, do filho/a que entrou 
na faculdade, eleições no 
Sindicato e no município, 
compromissos com fami-
liares e amigos, as ques-
tões financeiras.

São tantos papéis e ta-
refas a serem desempe-
nhados que, por vezes, pa-
rece impossível dar conta 
de tudo. Sem contar com 
os imprevistos: uma doen-
ça, uma nova despesa, um 
acidente na fábrica etc.

Essa constatação nos 
leva a refletir sobre a im-
portância do planejamen-
to. A ação improvisada 
pode nos levar, e ao grupo 
do qual fazemos parte, a 
desenvolver tarefas des-
gastantes, correndo atrás 
do prejuízo, ou a cami-
nhar como um trapezista 
na corda bamba.

O pensamento plane-
jado de nossas ações per-
mite antecipar o que se-
rá feito, elaborar idéias, 
prever metas e meios pa-
ra alcançá-las.  

O planejamento via-
biliza a passagem de 
uma situação presente 
que nos incomoda, pa-
ra uma nova situação, 
onde os problemas serão 
superados e transforma-
dos em soluções.

Existem muitas for-
mas, maneiras e pro-
cedimentos que podem 
orientar passo a passo o 
processo de planejamen-
to. No entanto, o mais 
importante é que quem 
identifica o problema de-
ve buscar a solução e par-
ticipar de todos os mo-
mentos de construção do 
próprio planejamento.

Evidentemente que 
o planejamento não se 
constitui numa ferramen-
ta mágica que tem o poder 
de resolver todos os nos-
sos problemas, mas, com 
certeza, se for realizado e 
não esquecido dentro da 
gaveta pode nos ajudar a 
assumir o controle do nos-
so dia-a-dia.

Efeito crédito
As vendas do comércio 
varejista brasileiro 
cresceram 10% em 2007 
na comparação com o 
ano anterior. 

Primeiro aviso
O uso de celular pode 
estar relacionado ao 
aumento do risco de 
câncer da glândula 
salivar, segundo estudo 
da Universidade de Tel 
Aviv.

Em casa
O senador Aloizio 
Mercadante teve alta 
hospitalar, ontem, 
depois de duas semanas 
internado por inflamação 
na próstata. 

Investimento
Três montadoras 
asiáticas vão instalar 
novas fábricas no Brasil. 

Influência 
As vendas de 
equipamentos para 
carros e motos cresceram 
23% em 2007.

Portas abertas
Com o Urso de Ouro na 
mão, José Padilha,
diretor de Tropa de Elite, 
quer ganhar o mercado 
norte-americano e já 
pensa na disputa do 
Oscar.

Produtividade
Em quase três anos, o 
papa Bento 16 fez 563 
beatos e 14 santos, um 
terço do total de João 
Paulo 2° em seus 27 anos 
no comando da Igreja 
Católica.

Nas suas costas
A média dos juros do 
cheque especial estão em 
8,2% ao mês.
Entendeu porque o 
lucro dos bancos é 
astronômico?

Mesa melhor
O segmento comercial 
de maior crescimento 
nas vendas foi o 
de hipermercados, 
supermercados,
produtos alimentícios, 
bebidas e fumo.

As pessoas interessadas 
devem comparecer ao 3º an-
dar do Sindicato na próxima 
semana, nos seguintes dias e 
horários. 

Segunda-feira, dia 25, 
das 8h30 às 10h30 e das 
15h30 às 20h.

Terça-feira, dia 26, das 
15h30 às 20h.

Sábado, dia 1º de mar-

ço, das 14h às 15h.
As aulas acontecem 

uma vez por semana, com 
duração de 1 hora e meia, 
podendo ser às segundas, 
terças ou nos sábados. O 
valor da mensalidade é de 
R$ 40,00. 

I n f o r m a ç õ e s  c o m 
Ricardo pelos telefones 
4123-8928 e 8272-4218.

agenda
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Centro
Público
oferece

556 vagas

Emprego

Salu Parente

Mais direitos

Convenções 151 e 158
estão no Congresso

Chinaglia recebe os textos das convenções

“FHC mandava a polícia bater em trabalhador”

Polícia cerca o Congresso em maio de 1998, durante manifestação dos trabalhadores

A 1ª Marcha a Brasília 
aconteceu em 2001, duran-
te o segundo mandato de 
FHC, quando cerca de 20 
mil pessoas ocuparam a Es-
planada dos Ministérios para 
pedir instalação da CPI da 
Corrupção, pagamento sem 
ágio das contas expurgadas 
do FGTS e reajuste salarial 
aos servidores, que estavam 
há sete anos com o salário 
congelado.

O presidente do Sin-
dicato, José Lopez Feijóo, 
disse que as marchas foram 
pensadas para dar visibili-
dade às reivindicações dos 
trabalhadores, que não en-
contravam espaço na grande 
imprensa. 

Além disso, era uma 
forma de denunciar o pre-
sidente FHC, que se negava 
a receber em audiência os 
dirigentes sindicais.

“Do governo Fernan-
do Henrique só recebemos 
repressão policial, com bor-
rachadas e bombas de efeito 
moral, como se os trabalha-
dores fossem bandidos”, 
comentou Feijóo.

Depois disso, já com 
Lula presidente, os sindica-

Dirigentes sindicais en-
tregaram no Congresso, na 
última na quinta-feira, men-
sagens do presidente Lula 
recomendando que deputa-
dos e senadores ratifiquem 
as convenções 151 e 158 
da OIT, que proíbe a de-
missão imotivada e garante 
negociação entre servidores 
públicos e governos. 

Tanto o presidente da 
Câmara Federal, deputado 
Arlindo Chinaglia, como o 
presidente do Senado, Ga-
ribaldi Alves, disseram que 
farão de tudo para encami-
nhar a votação das conven-
ções 151 e 158 com rapidez 
e garantir sua aprovação. 

O presidente da CUT, 
Artur Henrique, disse que foi 
dado o primeiro passo para 

transformar em realidade uma 
luta que já tem três décadas. 

“A entrega das mensa-
gens ao Congresso signifi-
ca que as centrais sindicais 
querem debater uma agenda 
positiva, de desenvolvimen-
to e de conquista de direitos 
para os trabalhadores do 
setor público e privado”, 
disse ele. 

Artur lembrou que essa 
ação é resultado direto da 4ª 
Marcha a Brasília, realizada 
em dezembro, quando o 
presidente Lula assumiu esse 
compromisso. 

Ele afirmou que, agora, 
será exercida pressão dos 
trabalhadores no Congresso, 
para que as convenções sejam 
ratificadas e as leis trabalhistas 
adaptadas o quanto antes. 

A convenção 151, que 
garante a negociação ao ser-
vidor público, precisará ser 
aprovada na Câmara Federal 
e no Senado. 

Artur lembrou que, com 
ela, as greves no setor públi-
co vão diminuir. “Até hoje, a 
maior parte das paralisações 
de servidores acontecem 
para a categoria conseguir 

negociar”, comentou. 
A convenção 158, que 

impede a demissão sem 
motivo de trabalhadores na 
iniciativa privada, precisa 
passar apenas no Senado, 
pois o Brasil já havia rati-
ficado essa convenção em 
1996, mas antes que entras-
se em vigor ela foi revogada 
por FHC.

listas mantiveram as marchas 
como forma de pressionar o 
Congresso e o executivo 
para as reivindicações dos 
trabalhadores. 

A 2ª Marcha, em no-
vembro de 2005, teve como 
principais bandeiras a defesa 
de uma política de valoriza-
ção do salário mínimo, rea-
juste na tabela do Imposto 
de Renda e a redução da jor-
nada semanal para 40 horas 
sem redução de salário. 

Também a 3ª Marcha , 
realizada em dezembro de 
2006, voltou a exigir uma 
política de recuperação do 
poder de compra do salá-
rio mínimo e contou com a 
participação de sete centrais 
sindicais.

Todas essas manifes-
tações tiveram resultados 
concretos.

A tabela do IR vem sen-
do corrigida ano a ano (há 
ainda um resíduo do tempo 

de FHC quando ela ficou 
congelada) e o salário míni-
mo tem uma política de va-
lorização, com aumento real 
conforme o PIB, reposição 
da inflação e antecipação da 
data base.

“Essas diferenças são 
fundamentais entre um tem-
po e outro. Tanto, que a 
sugestão do abaixo assina-
do pela redução da jornada 
partiu do próprio presidente 
Lula”, compara Feijóo.

O Centro Público de 
Emprego, Trabalho e Ren-
da de Diadema tem 556 
vagas disponíveis em várias 
áreas.

Os interessados de-
vem apresentar carteira 
de trabalho, identidade e 
o CPF. 

O Centro atende na 
avenida Nossa Senhora das 
Vitórias, 249, de segunda 
a quinta-feira, das 8h às 
16h30 e às sextas-feiras das 
8h às 11h30. Não é cobrado 
nada pelo cadastramento.

Metalúrgica Irene
Assembléia hoje, na 
porta da fábrica, para 
discutir o processo 
eleitoral.

Baile da AMA-ABC 
neste sábado
O baile da AMA-ABC 
que acontece neste 
sábado, a partir das 
18h30, na Sede do 
Sindicato, vai contar 
com a participação da 
banda Evolution.
Os preços são populares 
e as reservas de mesa 
devem ser feitas até 
sexta-feira pelo telefone 
4127-2588.

Doações
Ryan Lima Matheus, de 
quatro anos, sobrinho do 
companheiro Alemão do 
SUR na Ford, precisa 
de doadores de sangue. 
As doações devem ser 
feitas no Hospital Mário 
Covas, rua Henrique 
Calderazzo, 321, de 
segunda-feira a sábado, 
das 8h às 13h.

Nas eleições para a CI-
PA que acontecem amanhã 
na GKC, os trabalhadores 
devem votar em Rui de 
Almeida Barbosa, o Popai, 
o único candidato com 
apoio do Sindicato. Vote 
consciente!

Amanhã
tem eleição

CIPA na GKC


