
Carros têm 
outra venda 
recorde

Cursos de 
formação estão 
com inscrições 
abertas

Trabalhador deposita seu voto na urna instalada na Mercedes-Benz
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Em clima tranquilo, 
o Sindicato 
promoveu ontem 
o primeiro dia de 
eleição para os 
Comitês Sindicais 
de 95 fábricas, mais 
os aposentados.
A votação
continua hoje.
Se você trabalha 
numa dessas 
empresas e ainda 
não votou, garanta 
seu voto e a 
representatividade 
do Sindicato. 

Garanta seu voto!
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Os juízes, de ma-
neira geral, estão 
cometendo er ros 
primários no Pau-

lista. O nível precisa me-
lhorar.

Faltando seis roda-
das, Guaratingue-
tá, Ponte Preta e 

Barueri, os três primeiros, 
estão perdendo gás e podem 
ter dificuldade para se clas-
sificar. 

O bom fute-
bol apresenta-
do na goleada 
contra o Bra-
gantino fez a 
torcida pal-

meirense voltar a sonhar 
com o título.

Se o Palmei-
ras superar a 
Ponte  ama-
nhã, passa na 
frente do time 
campineiro e 

garante vaga no G4.

A boa vitória do 
Corinthians 
sobre o  l íder 
Guaratingue-
tá mostra que 
Mano Menezes 

acertou o meio campo do ti-
me, que voltou ao G4.

O Timão deve 
manter o mesmo 
esquema ama-
nhã, contra o 
Rio Preto e de-
pois contra o Ju-

ventus, duas equipes no 
grupo da morte. 

M e s m o  s e m 
mostrar um pa-
drão, o Santos 
venceu o No-
roeste e ficou 
a seis pontos do 

G4. Na quinta-feira recebe 
o Mirassol.

Na derrota pa-
ra a Portugue-
sa, o time do São 
Paulo mostrou 
que está depen-

dendo muito de Adriano.

Para pensar na 
taça, o São Pau-
lo tem de pas-
sar amanhã pelo 
Barueri e der-

rotar o Palmeiras no clás-
sico de domingo.

A brasileira Maur-
ren Maggi ficou 
em segundo no 
salto em distân-
cia no Mundial de 
Atletismo disputa-

do na Espanha. Com 6,89 
metros, bateu recorde Sul 
Americano.

O corredor Van-
derlei Cordeiro 
de Lima chegou 
em segundo lu-
gar na Meia Ma-

ratona de São Paulo, dispu-
tada domingo.

Grupo de estudo de um dos cursos de formação do Sindicato
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tribuna esportiva

Sindicato abre cursos de formação
Saiba mais

Estão abertas as inscrições para os cinco cursos de formação do Sindicato neste 
primeiro semestre. Os interessados devem procurar ficha de inscrição e detalhes sobre 
cada um dos cursos com a representação no local de trabalho. Outras informações no 

Departamento de Formação, pelo telefone 4128-4206.

Comunicação e Expressão
Duração de março a junho, com aulas

às terças e quintas-feiras, das 18h às 20h.
• Leitura e compreensão de textos.

•A exposição pública.
• Exercícios com uso do microfone.
• Exercícios de expressão corporal.

• Preparação e apresentação do discurso.

Formação de formadores
Quatro módulos de 16 horas, em março

e abril, com aulas às terças e quarta-feiras,
das 9h às 18h.

• O dirigente educador.
• Produção do conhecimento.

• A concepção de educação de Paulo Freire.
• História da formação sindical

na CUT e no Sindicato.
• Planejamento da formação.

Negociação coletiva
Curso com 24 horas, divididos em duas turmas, 

em maio, das 9h às 18h
• História da PLR e desafios da negociação.

• Planejamento, estratégia e táticas de 
negociação.

• Metas, condições de trabalho e saúde do 
trabalhador.

• A condução da negociação com as fábricas.

CSE I
Dois módulos de 20 horas, em junho

• História do sindicalismo.
• Instâncias de representação do Sindicato.
• O papel dos dirigente nos espaços sociais.

• Trabalho de base
• A relação da ação na fábrica e na 

sociedade.

CSE II
Dois módulos de 20 horas, em junho

• Industrialização do ABC.
• Ação do Sindicato entre os anos 80 e 2000.
• A criação dos CSEs e a democratização das 

relações de trabalho.
• Organização da produção e reestruturação.

Alunos e professores continuam
na luta pelos cursos livres

FIQUE SÓCIO DO SINDICATO

Fundação Santo André

Os alunos e professores 
da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Fun-
dação Santo André fazem 
hoje mais um ato público 
contra o cancelamento das 
turmas de primeiro ano dos 
cursos de Geografia, Ciên-
cias Sociais e História. Será 
realizada uma passeata em 
defesa da Faculdade e pela 
educação de qualidade. A 
concentração acontece no 
pátio da faculdade, às 19h.

A atividade é uma res-
posta à direção da Fundação 
Santo André que, na semana 

passada, afirmou que a cria-
ção dos cursos-livres – idea-
lizados pelos universitários 
– fere o princípio da verdade 
e tenta confundir as pessoas 
que por ventura possam ter 
acesso a ele.

A nota da Fundação diz 
ainda que alunos e profes-
sores não têm competência 
legal para deliberar sobre 
abertura ou não de cursos, 
decisão que cabe ao Conse-
lho Diretor da Instituição, 
conforme prevêem seus Es-
tatutos e Regimentos.

Já  os alunos garantem 

que não agiram na ilegali-
dade, pois têm o direito de 
promover atividades livres 
dentro do Centro Universi-
tário. O grupo de manifes-
tantes lembra que o próprio 
reitor da Universidade afir-
mou, em entrevista, que não 
é contra os cursos-livres, 
desde que eles não usem o 
logotipo da Universidade. 
Com o logotipo do mo-
vimento S.O.S. Fundação 
Santo André, os alunos e 
professores realizaram aula 
inaugural dos cursos livres 
na sexta-feira.

Jerônimo Vicente de 
Souza precisa de doado-
res de sangue tipo A ou O 
negativos. Ele está inter-
nado na Santa Casa de São 
Vicente para tratar tumor 
no intestino. Sua família 
se dispõe a levar os doa-
dores até o local. Contatos 
com Dulce, pelo telefone 
8221-8189.

Ryan Lima Matheus, 
de quatro anos, precisa de 
doadores de qualquer tipo 
de sangue.

As doações devem ser 
feitas no Hospital Mário 
Covas, rua Henrique Cal-
derazzo, 321, de segunda-
feira a sábado, das 8h às 
13h.

Doadores
de sangue
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Reprodução

saiba mais
Educação e informação

Departamento de Formação
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notas e recados

Vendas já batem recordes

Trabalhador na Textcoat tem 3,5% de real

Eleição de CIPA  na Arteb e SMS

Setor automotivo

Conquista

Organização

Foi o melhor fevereiro da história do setor automotivo em vendas de carros

Há algumas semanas 
acompanhamos a curio-
sa história de João Victor, 
um garoto de 8 anos apro-
vado no vestibular para o 
curso de direito da Unip, 
em Goiânia. A universi-
dade aceitou sua matrí-
cula, mas o pequeno es-
tudante foi barrado no 
primeiro dia de aula. 

Não entraremos em 
detalhes sobre o fato, mas 
vale um questionamento 
e, acima de tudo, um aler-
ta, sobre a qualidade das 
instituições de ensino su-
perior no Brasil. 

Cada vez mais as fa-
culdades vêm oferecen-
do uma gama extensa de 
cursos à distância, com-
pactos, para a formação 
de profissionais em diver-
sas áreas. 

Se a comodidade (es-
tudar em casa e organi-
zar horário próprio) e os 
valores de mensalidades 
facilitam a vida dos que 
desejam estudar; por ou-
tro lado, a pesquisa sobre 
a qualidade da escola e 

do curso desejado de-
ve ser prioritária nesse 
processo.

O site do Ministério 
da Educação possui uma 
lista imensa de critérios 
para os aptos a desenvol-
ver tais cursos, assim co-
mo a relação das institui-
ções autorizadas.

O MEC ainda afirma 
que  “a criação de cursos 
de graduação em direito, 
medicina, odontologia e 
psicologia, inclusive em 
universidades e centros 
universitários, deverá 
ser submetida, respecti-
vamente, à manifestação 
do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados 
do Brasil ou do Conse-
lho Nacional de Saú-
de.” (www. portal.mec.
gov.br)

Nosso direito à edu-
cação superior não está 
restrito somente ao aces-
so à escola. A qualida-
de do ensino é essencial. 
Portanto, vamos nos in-
formar! 

Ascensão
Nos últimos cinco anos, 
as classes sociais C, D e E 
acumularam uma renda 
extra de R$ 118 bilhões 
para o consumo. 

Bom investimento
O gasto do governo federal 
no social aumentou de 1995 
para 2005, passando de
R$ 178 bilhões para
R$ 321 bilhões. 

De vento em popa
A produção industrial 
cresceu 8,5% em janeiro 
de 2008 em relação ao 
mesmo mês do ano passado, 
com destaque para o setor 
automotivo.

Contra a fraude
Cerca de 19 mil motoristas 
e 200 auto-escolas da 
capital, da Grande São 
Paulo e de Santos estão na 
malha fina do Detran.

Droga sex shop
A partir de maio, a Suécia 
vai incluir acessórios 
eróticos nas prateleiras de 
todas as farmácias do país. 

Veja o seu
A Receita Federal liberou 

consulta a lote residual 
do Imposto de Renda de 
2007. As restituições serão 
pagas a partir do dia 17 de 
março.

Bê a bá
Alunos de 6 a 8 anos de 
todo Brasil passarão pela 
Provinha Brasil, de 2 a 
12 de abril, para avaliar 
leitura e escrita. 

Outra
O Grupo Móvel flagrou 
130 trabalhadores em 
situação de escravidão 
numa fazenda de
álcool da Brenco,
em Goiás.  

Outros 
A Brenco é comandada 
pelo ex-presidente da 
Petrobras, Henri Reischtul, 
e tem como sócios o ex-
presidente dos Estados 
Unidos, Bill Clinton; 
James Wolfensohn, ex-
presidente do Banco 
Mundial; Steve Case,ex-
presidente da America 
On Line; e Vinod Khosla, 
multimilionário indiano 
radicado nos Estados 
Unidos que criou a Sun 
Microsystems.

As vendas de veículos 
bateram novo recorde. Mais 
de 200 mil unidades foram 
comercializadas durante fe-
vereiro, um crescimento de 
36,8% em relação ao mesmo 
mês de 2007. Foi o melhor 
fevereiro da história do mer-
cado automotivo.

Segundo dados divul-
gados ontem pela Anfavea, 
no acúmulado dos dois pri-
meiros meses do ano foram 
vendidos 415,8 mil veículos 
novos, expansão de 38% 
sobre o mesmo período do 
ano passado. Este índice 
também é recorde.

Produção
Segundo a entidade, a 

produção do setor somou 
251,9 mil unidades em feve-

reiro. Já na comparação com 
2007, a produção cresceu 
23,6%. Em janeiro e feverei-
ro foram produzidos 505,6 
mil veículos.

As exportações soma-
ram R$ 1,8 bilhão (1,08 
bilhão de dólares) em feve-
reiro, crescimento de 7,5% 
sobre janeiro.

Na comparação com o 
mesmo mês do ano passado, 
as vendas para o mercado 
externo registraram alta 
12,8%. Em janeiro e feverei-
ro, as exportações somaram 
R$ 3,5 bilhões (2,08 bilhões 
de dólares), crescimento de 
18,4% sobre o mesmo perí-
odo de 2007.

Os companheiros na 
Texcoat, que prestam ser-
viço na Dana Nakata, em  
Diadema, terão 3,5% de 
aumento real, divididos en-
tre os salários de fevereiro e 
deste mês. 

“Todo ano a gente ne-
gocia com a empresa além 
do que foi acertado na cam-
panha salarial”, lembrou 
José Inácio de Araújo, o 
Caramujo, do Comitê Sindi-
cal na Dana.

Segundo ele, no acordo 
firmado, a Texcoat também 
vai apresentar até o final 
deste semestre uma planilha 
para uma política de cargos e 
salários para corrigir distor-
ções entre funções.

Os trabalhadores na Arteb, de São Ber-
nardo, escolhem seus cipeiros nesta quinta-
feira, enquanto os companheiros na SMS, 
de Diadema, votam na sexta-feira. Nas 
duas fábricas o Sindicato apóia candidatos 
comprometidos com a luta por melhores 
condições de trabalho. 

Na Arteb, os candidatos são: Paulo da 
Silva, o Bigodinho; Luiz Leite; Lindomar 
Barbosa Siqueira, o Piauí; Sérgio Trajano, o 
Japonês; Sebastião Gomes de Lima, o Tião; 
Edvaldo Souza Santos, o Perninha; Apareci-
da das Graças Henrique, a Cida; 
Ivanildo Teixeira Cavalcante, o 
Baixinho; Carlos Alberto Freire, 
o Carlão; Marcelio de Andrade 
Reis, o Mineirinho; e Anderson 
Rocha Gonçalves.

Na SMS, o candidatos são 
Ana Lúcia Cândida, a Neguinha; 
Antônia Holanda; Eduardo 
Mendes;  Francisco Salvino, o 

Pinguim; Guilherme Santos, o Mineiro; Ro-
berval Barreto e Sérgio Silva Damasceno, 
o Serginho.

CIPA na Kostal
Na Kostal, o companheiro Cleber da 

Expedição, que concorreu à CIPA com 
apoio do Sindicato, foi eleito com o segun-
do maior número de votos.

Ele está comprometido com a luta 
por mais segurança e melhores condições 
de trabalho.

Antonio Ledes
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Eleição dos CSEs

“Quanto mais votos, mais representatividade”

Wilson Ribeiro, presidente da Associação dos Metalúrgicos Aposentados do ABC

O diretor executivo do Sindicato Sérgio Nobre vota na Mercedes-Benz

Trabalhadores na Ouro Fino, de Ribeirão Pires

Marinho deposita voto na urna da Sede do Sindicato

Feijóo votou na Ford ontem pela manhâ

Mesa coletora na SMS, em Diadema

Companheiros na Volks comparecem à urna

No primeiro dia de 
eleição, ocorrido 
ontem, milhares 

de metalúrgicos de 95 em-
presas, mais os aposentados, 
foram às urnas para escolher 
seus Comitês Sindicais. 

“Um número signifi-
cativo de metalúrgicos já 
compareceu às urnas e isso é 
importante para a entidade, 
pois aumenta sua represen-
tatividade e credibilidade”, 
disse o presidente do Sindi-
cato, José Lopez Feijóo, ao 
final da tarde de ontem. 

Ele lembrou que, ao 
votar para a escolha do Co-
mitê Sindical, o trabalhador 
consolida cada vez mais e 
respalda o mais importante 
instrumento, que é a organi-
zação no local de trabalho. 

Garantia
Para Feijóo, o CSE tem 

agilidade suficiente para res-
ponder a qualquer demanda 
que surja, seja uma injustiça 
ou direito não respeitado, 
nas campanhas salariais e 
de PLR ou no momento 
de negociar investimentos 
e produtos para manter as 
empresas no ABC e gerar 
empregos.

“Esse modelo mostrou 
sua eficácia e outros sindi-
catos começam a adotá-lo”, 
disse Feijóo.

Ele pediu que quem 
ainda não votou não deve 
perder essa oportunidade no 
dia de hoje. 

Representação
“Quanto maior o nú-

mero de votos, mais alta a 
representatividade de cada 
membro do Comitê Sindi-
cal”, disse ele, comentando 
que é isso que dá força aos 
dirigentes, seja na negocia-
ção ou na reivindicação.

“Se precisar de luta pa-
ra avançar na conquista, o 
membro do Comitê Sindical 
sabe que existe no local de 
trabalho uma base organiza-
da para responder a qualquer 
desafio”, concluiu. 

As eleições prosseguem 
hoje e todo associado do 
Sindicato tem direito a voto. 
Participe!

Ao votar na manhã de 
ontem na Sede, o ministro 
da Previdência e ex-presi-
dente do Sindicato, Luiz 
Marinho, disse esperar que o 
modelo de organização dos 
metalúrgicos do ABC seja 
adotado por outras entida-
des como maneira de forçar 
a retomada do debate sobre 
a reforma sindical ainda no 
governo Lula. 

“Acredito que quanto 
mais sindicatos criarem for-

Modelo a ser seguido
mas autônomas de organiza-
ção e representação como o 
nosso, teremos mais pressão 
para reanimar os debates so-
bre a reforma sindical”, disse 
Marinho. 

Foi na sua primeira ges-
tão a frente do Sindicato, em 
1996, que os metalúrgicos 
do ABC decidiram criar os 
Comitês Sindicais durante 
congresso da categoria. A 
fórmula estreou nas eleições 
de 1999.

Luciano Vicione


