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Produção Parada
em defesa do Cse

Novo recorde de produção
e vendas

C&A também explora
mão-de-obra de coopergato

Acordos de PLR na Sogefi e Fow

Os 
companheiros 

na Ifer, em 
Diadema, 

voltaram a cruzar 
os braços pela 
readmissão de 
dois membros 

do Comitê 
Sindical. 

Página 3 Depois de assembléia, os trabalhadores na Ifer decidiram suspender a produção e voltar para casa

Dia Mundial da Saúde

Conquistas Setor automotivo

Fraude

Estamos mais gordos e sedentários
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tribuna esportiva

Excesso de peso e 
obesidade
O excesso de peso 
sobe cada vez mais. 
Atualmente, 43,4% da 
população das capitais 
brasileiras sofrem com 
o problema. Em geral, 
a ocorrência é mais 
freqüente em homens 
com o maior nível de 
escolaridade. Já entre 
mulheres o aumento 
do peso ocorre quanto 
menor a escolaridade.

Atividade física no lazer
São poucos os adultos 
que praticam atividade 
física (30 minutos 
diários de intensidade 
leve ou moderada). 
Este é um dos poucos 
tópicos da pesquisa em 
que os homens levam a 
melhor. 19,3% praticam 
atividade física, contra 
apenas 12,3% das 
mulheres. A faixa etária 
entre os homens onde a 
freqüência é máxima é 
dos 18 aos 24 anos. 

Inatividade física
No outro extremo da 
atividade física está 

Dia Mundial da Saúde

Pesquisa mostra brasileiros 
mais obesos e inativos

CUT protesta contra privatização

Principais resultados:

Estamos mais gordos 
e sedentários. Esta é uma 
das conclusões do Sistema 
de Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por In-

quérito Telefônico (Vigitel), 
projeto realizado pelo Minis-
tério da Saúde em parceria 
com o Núcleo de Pesquisas 
Epidemiológicas da Univer-
sidade de São Paulo. 

O objetivo da pesqui-
sa, feita anualmente desde 
2006, por telefone, é mo-
nitorar os fatores de risco 
de doenças crônicas não 
transmissíveis. A idéia é, 

a partir dos dados das 54 
mil entrevistas telefônicas, 
basear as políticas públi-
cas de promoção à saúde e 
prevenção de doenças não 
transmissíveis.

o sedentarismo. A 
freqüência é de 29% da 
população. Os homens 
são mais sedentários 
(31%) que as mulheres 
(27,8%). Quanto maior 
é a faixa etária 

(maior de 65 anos) 
menor é o percentual 
da população que faz 
exercícios.

Tabagismo
Apesar de uma leve 
diminuição, o nível 
de fumantes continua 
muito alto. 16,4% 
dos brasileiros têm o 
vício. Se comparado 
o hábito entre homens 
e mulheres, eles (21%) 
fumam mais que elas 

(12,6%). Em ambos 
os sexos a freqüência 
de fumantes cai após 
54 anos, alcançando 
menor número entre os 
indivíduos com 65 anos 
ou mais.

Consumo de bebidas 
alcoólicas
O consumo abusivo 
de bebidas alcoólicas 
(considerado mais 
de cinco doses para 
homens e mais de 
quatro para mulheres 
em uma mesma ocasião) 
foi de 17,5%. Na 
maioria das cidades, a 
ingestão abusiva foi três 
vezes maior nos homens 
(27,2%) do que nas 
mulheres (9,3%). 

Dirigir após consumo de 
bebidas
Uma boa notícia é que 
o consumo abusivo 
de bebidas alcoólicas 
seguido de direção é 
baixo, apenas de 2%. 
Na comparação entre 
os sexos, eles são mais 
irresponsáveis, 4%, 
contra os 0,3% delas. 

Hipertensão arterial e 
diabetes
23% da população 
adulta brasileira se 
declaram hipertensos. 
Em relação ao diabetes, 
5,3% da população 
adulta declaram possuir 
a doença. A doença 
prefere as mulheres: 
5,7% das brasileiras 
sofrem com o diabetes, 
contra 4,8% dos 
homens. O diagnóstico 
da doença é mais 
comum com o aumento 
da idade. O Ministério 
da Saúde acredita 
que o número deve ser 
maior, pois há uma 
parcela da população 
que pode sofrer com 
a doença, ainda não 
diagnosticado.

A CUT São Paulo e 
movimentos sociais pro-
moveram ontem manifes-
tação pública para come-
morar o Dia Mundial da 
Saúde. Instituída pela Or-
ganização Mundial da Saú-
de em 1948, a data surgiu 

para alertar que a promoção 
da saúde é um direito funda-
mental do ser humano e uma 
obrigação do Estado. 

A manifestação lem-
brou, porém, que, ao contrá-
rio do que garante a Cons-
tituição, o governo paulista 

não respeita os princípios de 
gratuidade, universalidade 
e integralidade, conforme 
lembra Edílson de Paula, 
presidente da CUT-SP.

“O processo de priva-
tização das UBSs mostra 
que os governos estadual e 

municipal preferem trans-
ferir a responsabilidade 
pelo atendimento para a 
iniciativa privada que, por 
sua vez, conforme as leis de 
mercado, coloca o interesse 
financeiro à frente do bem-
estar da população”.

O Paulistão chega a 
semi-final com a eli-

minação de dois times gran-
des. O Santos já tinha dado 
adeus na penúltima rodada. 
Mesmo assim, tentou ajudar 
o colega alvinegro ao empa-
tar com a Ponte Preta.

Mas, o Corin-
thians não conse-
guiu vencer o No-

roeste e agora concentra as 
forças na Copa do Brasil, 
quando enfrenta o Goiás, e na 
preparação para a Série B. 

O Peixe só tem 
olhos para a Copa 
Libertadores, na 
qual ocupa a se-
gunda colocação 

do Grupo 6.

Outro destaque do 
campeonato é que a 

decisão terá um time da ca-
pital e outro do interior. 

O Guaratingue-
tá, primeiro lugar 
na classificação, en-
frenta a Ponte com 

vantagem de dois resulta-
dos iguais. 

É bom lembrar que 
os campineiros le-
varam a melhor no 
único confronto do 

ano, na casa do adversá-
rio, 3x0.

No outro 
lado da 
chave, o 
segundo 
coloca-

do Palmeiras pega o São 
Paulo, num jogo que prome-
te. A partida ganha em emo-
ção pelas trocas de farpas 
dentro de campo e de ações 
judicias fora dele, nos 4x1 da 
primeira fase. A vantagem do 
empate é do Verdão.

A tempora-
da começou 
agora pa-
ra Felipe 
Massa. De-
pois de dois 
abandonos 
nas primei-

ras corridas, o piloto brasi-
leiro venceu o GP de Bahrein 
com folgas. O pódio foi com-
pletado com o outro ferrarista, 
Kimi Raikkonen, e pela sur-
presa desse ano, o polonês Ro-
bert Kubica. Rubens Bar-
richelo terminou em décimo 
e Nelsinho Piquet abando-
nou, pela terceira vez.

O resultado des-
te domingo co-
locou o atual 
campeão Rai-
kkonen na lide-
rança do Mun-

dial de pilotos com 19 pontos. 
Em segundo aparece Heidfeld 
com 16, seguido por Kovalai-
nen e Hamilton com 14 ca-
da. Massa tem 10.
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saiba mais
O reconhecimento

das centrais sindicais
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notas e recados

Fornecedores da C&A não
podem contratar coopergatos

Sindicato dos Químicos promove  concurso de grafitagem

Mais um recorde de produção e vendas

Trabalho precário

Evento

Montadoras

Nos últimos doze meses foram fabricados 3,1 milhões de veículos
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Iniciamos o mês de abril 
com um importante aconte-
cimento para o movimento 
sindical. No dia 1º, o presi-
dente Lula sancionou a lei 
que reconhece as centrais 
sindicais.

Era uma antiga reivin-
dicação, que graças as nos-
sas lutas e mobilizações se 
tornou realidade neste go-
verno.

Este é um momento im-
portante para o conjunto 
de trabalhadores e traba-
lhadoras representados pe-
la CUT, pois esta conquis-
ta nos estimula a avançar 
na luta pela ampliação dos 
nossos direitos, principal-
mente pelo fortalecimento 
da organização no local de 
trabalho, bandeira histó-
rica da nossa central, rea-
lidade já vivenciada e tão 
valorizada por nosso Sin-
dicato.

Para a Central Úni-
ca dos Trabalhadores, que 
nasceu questionando a es-
trutura sindical vigente, es-
sa conquista, que vem jun-
to com os seus 25 anos de 
vida, traz consigo a neces-
sidade de impulsionar a 
luta por relações de traba-
lho mais democráticas, por 

avanços sociais que me-
lhorem as condições de vi-
da dos trabalhadores num 
sentido mais amplo.

Continuar ultrapas-
sando os portões dos locais 
de trabalho, aprofundar 
com as empresas o deba-
te sobre responsabilidade 
social, fortalecer a presen-
ça cutista em todos os fó-
runs que discutem políti-
cas públicas, são desafios 
que precisam caminhar 
junto com essa tão espera-
da conquista.

O legal e o político
O reconhecimento das 

centrais, o fato de poder le-
galmente representar, ne-
gociar e organizar os tra-
balhadores, só atingirá o 
seu maior significado na 
medida em que fortalecer 
o já alcançado poder polí-
tico de fazê-lo.

O direito legítimo que 
só conquistamos no dia a 
dia, disputando espaços, 
mobilizando, nos colocan-
do incondicionalmente en-
quanto dirigentes e mili-
tantes sindicais ao lado e 
na defesa dos direitos da 
classe trabalhadora. 

No primeiro trimestre 
deste ano, a indústria auto-
mobilística bateu novos re-
cordes de produção e venda 
de veículos, de acordo com 
números da Anfavea, a asso-
ciação das montadoras. 

Foram produzidos 783 
mil veículos entre automó-
veis, comerciais leves, cami-
nhões e ônibus, registrando 
um aumento de 19,3% em 
comparação com os três 
primeiros meses do ano 
passado.

Nesse período, foram 
vendidos 647,9 mil veículos, 
31% a mais que no trimestre 
de 2007.

Foi, também, o melhor 
mês de março da história do 
setor automobilístico, com a 
produção de 280,6 mil uni-
dades, 11% a mais que em 
fevereiro.

Nos últimos doze me-

Na semana passada, a 
C&A fez acordo na Justiça do 
Trabalho se comprometendo 
a exigir de seus fornecedores 
a não contratação de serviços 
das coopergatos, as cooperativas 
de trabalho que não cumprem 
a legislação e lesam os direitos 
dos trabalhadores.

O acordo foi feito a 
partir de ação do Ministé-
rio Público do Trabalho de 

Estão abertas as ins-
crições para o concurso de 
grafitagem promovido pelo  
Sindicato dos Químicos do 
ABC, uma das atividades em 
comemoração dos 70 anos 
da entidade. 

Os grafites devem ser 
feitos em torno de cinco te-
mas relacionados ao mundo 
do trabalho e devem ser en-
tregues até o dia 20 de abril 
para serem analisados pela 
comissão organizadora, que 
escolherá um desenho de 

ses, entre abril de 2007 e 
março deste ano, as monta-
doras já fabricaram 3,1 mi-
lhões de veículos e 42,3 mil 
máquinas agrícolas. 

Este é o sexto ano con-
secutivo de crescimento da 
indústria automotiva. De 
acordo com a Anfavea, as 
montadoras querem aumen-
tar a capacidade produtiva, 
passando de 3,5 milhões de 

veículos por ano para 3,85 
milhões por ano, já a partir 
deste segundo semestre.

Em 2009, a capacidade 
pretendida é de 4 milhões de 
veículos.

Neste ano, as monta-
doras contrataram 3.900 
trabalhadores e atualmente 
empregam 124,2 mil meta-
lúrgicos, 14,8% a mais que 
em março do ano passado.

Avaré (SP), que havia cons-
tatado várias irregularidades 
nas cooperativas que traba-
lhavam para os fornecedores 
da C&A.

Entre as irregularidades 
estão a falta de registro em 
carteira e não pagamento 
de férias, 13º salário, FGTS 
e descanso semanal remu-
nerado.

Os trabalhadores dessas 

coopergatos não tinham água 
potável, refeitório e equi-
pamentos de proteção indi-
vidual, além de banheiros e 
vestiário insuficientes. 

O Ministério Público 
acredita que o acordo vai 
beneficiar cerca de 30 mil 
pessoas. Em caso de des-
cumprimento do acordo, a 
C&A será multada em R$ 
10 mil por dia.

cada tema para a etapa final. 
No ato da inscrição o artista 
deverá entregar um quilo de 
alimento.  

A grafitagem e a premia-

ção serão no dia 27 de abril, 
na Subsede de Diadema do 
Sindicato. Mais informações 
no telefone 4433-5843, com 
Vanessa ou Josenildo.

Disputa
Na capital, pesquisa do 
Ibope sobre eleições mostra 
Marta Suplicy (PT) com 
31% das intenções de voto, 
Alckmin (PSDB) com 23% 
e Gilberto Kassab (DEM, 
ex-PFL) com 14%. 

Cana neles
A Polícia Federal prendeu 
19 pessoas, entre elas o 
filho do governador de 
Rondônia, por esquema
de sonegação de impostos 
na importação de carros
de luxo.

Alta gatunagem
Apenas 5 das 60
cidades fiscalizadas pela 
Controladoria Geral da 
União não apresentaram 
indícios de irregularidades 
nos processos de
licitação.

Assim não dá
Cartilha do governo 
paulista destinada a 
professores confunde
século com milênio, tem 
respostas erradas
e informações
equivocadas em mapas 
geográficos.

Ela merece!
A Telefônica recebeu duas 
multas de R$ 1 milhão 
por fornecer serviço sem 
solicitação prévia e por 
publicidade enganosa e 
falta de informação sobre o 
serviço contratado.

Miséria
Na América Latina, cerca 
de 20 mil crianças menores 
de cinco anos morrem todo 
ano em consequência de 
doenças desenvolvidas 
pela falta de saneamento.

Olha o gato!
No Brasil, são cerca de 
400 mil ligações piratas de 
tevê a cabo.

Bobagem
O prefeito do Rio, César Maia 
(DEM) contratou serviços 
de médium para evitar 
altas temperaturas, pois elas 
favorecem a reprodução do 
mosquito da dengue.

Pressa!
Manifestações no final de 
semana pediram que o 
Supremo Tribunal Federal 
retome o julgamento sobre 
células-tronco.

agenda

Acordos de PLR na Sogefi e Fow
Conquista
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Categoria

Trabalhador na Ifer
quer volta do CSE

Morre Carlúcio, 
militante
histórico 

Luto

A Ifer, em Diadema, 
ficou sem produção ontem. 
Os trabalhadores de todos 
os turnos e da área adminis-
trativa cruzaram os braços 
para exigir a readmissão dos 
companheiros Celso e Chi-
cão, membros do Comitê 
Sindical demitidos arbitra-
riamente no início do ano.

“A intransigência da fá-
brica nos obrigou a retomar 
os protestos”, disse Davi 
Carvalho, diretor do Sindi-
cato, ao criticar a postura  
anti-sindical da empresa.

Logo após as demissões 
dos dois, os companheiros 
realizaram vários protestos. 
Por sua vez, Celso e Chicão 
montaram um acampamen-
to diante da empresa. 

Com isso, a fábrica se di-
pôs a conversar. A direção do 
Sindicato se encontrou com 
representantes e até com o 
dono da Ifer. No final, a res-
posta da fábrica foi manter 
as demissões e oferecer um 

Sérgio Nobre fala aos trabalhadores na Ifer no ato de ontem

pacote de indenização aos 
membros do CSE.

“O que não admitimos 
é a empresa desrespeitar o 
direito que os trabalhadores 
têm da representação sindi-
cal”, comentou Sérgio No-
bre, diretor do Sindicato. Ele 
ainda enfatizou que eles fo-
ram reeleitos em março para 

o CSE com a maioria dos 
votos dos trabalhadores.

Mais mobilização
O ato de ontem contou 

com a participação do depu-
tado Federal Vicentinho e 
do vice-prefeito de Diade-
ma, Joel Fonseca, que vão 
insistir numa saída negocia-

da. Também estiveram pre-
sentes vereadores e dirigen-
tes de outros sindicatos. 

Segundo Davi, a mobi-
lização vai persistir. “O ob-
jetivo é o retorno do Celso 
e do Chicão. Essa luta tem 
o apoio do conjunto dos 
trabalhadores na Ifer e da 
categoria”, finalizou Davi.
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Sea
Reunião hoje, às 17h30, 
na Regional Diadema, 
para discutir PLR.

Correção
Ao contrário do 
publicado na sexta-
feira, Raul Polidório 
é membro do Comitê 
Solidário dos 
Trabalhadores na 
Makita, e não do 
Comitê Sindical.
É dia 15 de julho, e não 
de setembro, que sai o 
pagamento da primeira 
parcela de PLR na 
Backer.

Faleceu 
Carlúcio Cas-
tanha (foto) 
durante um 
transplante 
do coração 
na última sexta-feira, em 
Recife. 

Ex-metalúrgico, Car-
lúcio foi fundador do PT e 
da CUT, tendo destacada 
atuação no meio sindical. 
Membro do Movimento 
de Oposição Sindical dos 
Metalúrgicos de São Paulo, 
ele encabeçou uma das cha-
pas à eleição da diretoria do 
Sindicato, em 1987. 

Em Recife, ele ocu-
pou o cargo de titular da 
Secretaria de Promoção, 
Emprego e Renda.

A AMA-ABC pro-
move baile neste sábado, 
a partir das 18h30, na Sede 
do Sindicato, com a par-
ticipação da banda Chuva 
de Prata.

Os preços são popu-
lares e as reservas de mesa 
devem ser feitas pelo tele-
fone 4127-2588.

Baile da
AMA-ABC

neste sábado

Lazer

Fique sócio
do Sindicato

Os companheiros na 
Sogefi, de São Bernardo, 
aprovaram acordo de PLR 
na última sexta-feira e em 
agosto recebem a primeira 
parcela. A segunda sai em 
março do ano que vem.

Na FOW, empresa que 
presta serviço na Dana For-
jados, o acordo que também 
foi aprovado na sexta-feira 
garante a primeira parcela 
para 20 de agosto e a segun-
da em 20 de janeiro. 

Esta é a primeira vez 
que os trabalhadores fazem 
acordo com a direção da 

Trabalhadores na Sogefi aprovam proposta de PLR

empresa, já que nos anos an-
teriores a FOW não negocia-
va, decidia sozinha o valor e 
pagava como abono. 

A PLR foi garantida 
depois que o pessoal se mo-
bilizou e ameaçou parar a 
produção.


