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Mais vagas 
nos cursos 
técnicos 
gratuitos
Acordo com o governo federal vai 
promover a abertura de milhares de 
vagas nos cursos técnicos nas escolas do 
Sistema S. A decisão abre oportunidade 
para acabar com as mensalidades 
cobradas desde o ano passado nas 
escolas paulistas do Senai e do Sesi. Página 3
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No ano passado, movimento pediu fim da cobrança das mensalidades
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Região terá 
encontros 
municipais

Direitos Humanos
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Soberania

Sul-americanos reagem a 4ª frota norte-americana

A nova frota pode contar com até 22 embarcações armadas com mísseis

Os presidentes do Bra-
sil, Argentina, Venezue-
la e Bolívia manifestaram 
desagrado ao anúncio do 
governo norte-americano 
em recriar a 4ª Frota Naval, 
feito na semana passada. 

Para eles, a presença de 
embarcações de guerra nos 
mares do Sul é uma ameaça 
a soberania dos países da 
região.

A 4ª frota foi desmon-
tada em 1950, depois de 
caçar submarinos nazistas 
nas águas do Atlântico Sul 
durante a Segunda Guerra. 
A nova frota poderá contar 
com até 22 embarcações, in-
clusive dotada de mísseis. 

De acordo com a Ma-
rinha norte-americana, as 
embarcações serão utiliza-

das em operações de paz, 
de assistência humanitária 
e de socorro em caso de 
desastres naturais. 

Mas, o almirante Ga-
ry Roughead avisou: “Que 
ninguém se engane, pois a 
4ª frota estará pronta para 

qualquer tipo de ação, em 
qualquer lugar e a qualquer 
momento”.

Para o comando da fro-
ta foi escolhido o contra-al-
mirante Joseph Kernan, que 
participou das invasões do 
Afeganistão e do Iraque. 

Entre 1898 e 1994, os 
Estados Unidos ajudaram 
a derrubar 41 governos 
latino-americanos, com 17 
intervenções diretas. 

Aqui no Brasil, a 4ª 
frota ameaçou quatro vezes, 
a última em 1964, quando 
transportava armas e mu-
nições para apoiar o golpe 
militar contra Jango e re-
tornou porque não houve 
resistência. 

Analistas políticos co-
mentaram que a criação da 
4ª frota é uma nova corrida 
por energia e alimentos, 
desta vez na América Lati-
na, por causa de seus recur-
sos energéticos e reservas 
minerais e hídricas, com 
grande capacidade de pro-
dução de alimentos.
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Terbraz
O Sindicato convoca todos 
os trabalhadores para 
discutir PLR e mudanças 
no horário, hoje às 10h, 
na Regional Diadema. É 
importante a presença de 
todos.

Baile da AMA-ABC
Sábado, às 18h30, na 
Sede do Sindicato, tem 
baile da Associação dos 
Metalúrgicos Aposentados 
do ABC com a banda 
Chuva de Prata. As 
reservas de mesa devem 
ser feitas pelo telefone 
4127-2588 até amanhã.

Sindicalização
Os trabalhadores na 
Continental Parafusos, de 
Diadema, têm uma ótima 
chance de se filiar ao 
sindicato. Amanhã, uma 
equipe de sindicalização 
estará na fábrica a partir 
das 10h30.

As cidades do ABC 
fazem entre hoje e sábado 
seus encontros municipais 
preparatórios para as con-
ferências regional e estadual 
dos Direitos Humanos. Os 
eventos fazem parte da 
11ª Conferência Nacional 
dos Direitos Humanos, 
convocada pelo governo 
federal.

Eles têm como ob-
jetivo construir as bases 
para uma política pública 
de Estado que trate dos 
direitos humanos de for-
ma integrada. Estará em 
discussão violência, se-
gurança pública, acesso à 
justiça, educação e cultura 
em direitos humanos, en-
tre outros pontos.

Os debates são reali-
zados entre o poder pú-
blico e a sociedade. Veja 
a agenda:
Ribeirão Pires – sábado, às 
13h, na Câmara Municipal.
Rio Grande da Serra – 
sábado, às 13, na Câmara 
Municipal.
Santo André – sábado, às 
9h, na Câmara Municipal.
São Bernardo – amanhã, 
às 8h, na Faculdade de 
Direito.
Diadema – sábado, às 8h, 
na Câmara Municipal.
Mauá – Hoje, às 16h, no 
anfiteatro do Educandário.

Participe da festa de posse da diretoria

Os ingressos estão à venda com os membros dos 
Comitês Sindicais ao preço de R$ 10,00.
Eles dão direito a churrasco e bebidas. Você e seus 
familiares são os convidados especiais desta festa de 
confraternização e reafirmação do compromisso dos 
metalúrgicos com um mundo melhor.
O Clube da Ford fica na Estrada dos Alvarengas, 
4.023, São Bernardo. O Sindicato colocará ônibus das 
Regionais até o local.

2 de agosto, a partir das 11 horas,
no Clube da Ford. Show com
Ultrage a Rigor e ato político com Lula

NINGUÉM
PODE

PERDER!

Hoje tem reunião
de planejamento

Comissões temáticas

As comissões temáticas 
do Sindicato realizam hoje 
uma reunião para fazer o 
planejamento de suas ati-
vidades para os próximos 
meses. 

O pessoal também vai 

debater a importância da 
organização da categoria 
em comissões e fazer uma 
avaliação dos trabalhos de-
senvolvidos. O encontro 
será realizado a partir das 9h 
na Sede do Sindicato.



Trabalhadores 
aguardam

resposta da
TM Bevo

Mobilização

Acordos na Weg,
Continental e Gertec

Trabalhadores na
Supertainer cruzam os braços

saúde
OLT e a Saúde

Departamento de Saúde do 
Trabalhador e Meio Ambiente
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Pessoal na Weg aprovou reajuste na PLR acima da inflação
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Está certo
A nova Lei de Crimes 
Ambientais prevê multas 
de até R$ 50 milhões para 
empresas que não derem 
destinação correta a pneus, 
pilhas e baterias. 

Incentivo
A partir de dezembro, as 
gestantes que optarem pelo 
parto normal terão direito 
a um quarto específico em 
qualquer maternidade.

Dedo apontado 
Daniel Dantas é o capo 
de organização criminosa 
que movimentou R$ 
3 bilhões em paraísos 
fiscais, segundo relatório 
do delegado Protógenes 
Queiroz, da Polícia 
Federal. 

Se mexe, Serra!
Grupos do MST fazem 
marchas no Pontal do 
Paranapanema contra 
lentidão do governo 
estadual em assentar 
famílias em áreas já 
destinadas à reforma 
agrária. 

Mais igual
O interior do Brasil 

abriu mais que o dobro 
de postos de trabalhos 
formais em relação às 
regiões metropolitanas em 
junho.

Máfia
O esquema de extorsão 
de camelôs acontece 
em várias regiões da 
capital, de  acordo com 
o Sindicato dos Camelôs 
Independentes.

Investigue-se
O vereador Paulo Fiorilo 
(PT) protocolou pedido de 
CPI para apurar se existe 
propina para ambulantes 
da capital trabalharem 
sem permissão.

Esquadrão da morte
Entre as acusações sobre 
a quadrilha chefiada 
pelo deputado Natalino 
Guimarães (DEM, ex-
PFL), preso no Rio de 
Janeiro, pesa a suspeita 
de 80 assassinatos. 

Declínio 
Em 1990, o índice de 
desenvolvimento humano 
situou os Estados Unidos 
em primeiro lugar. Este ano 
o país está em 12º lugar. 

Os trabalhadores de 
mais três empresas fecha-
ram os acordos de PLR com 
reajustes acima da inflação.

Os companheiros na 
Weg, de São Bernardo, rea-   
lizaram assembléia ontem 
para analisar e aprovar a 
proposta negociada pelo 
Sindicato.

Os pagamentos saem 
durantes os meses de agos-
to deste ano e março de 
2009.

Carlos Alberto Gonçal-
ves, o Krica, diretor do Sin-
dicato, destaca que a Weg 
é uma empresa que pode 
servir de exemplo para a 
categoria. “Eles já dobraram 
o número de companheiros 
e devem chegar a mil, em 
breve.”

Krica acredita que os 
trabalhadores têm grande 
participação nesse cresci-
mento, junto com o bom 
momento da economia e, 
por isso, merecem a PLR.

Na Continental Pa-
rafusos, em Diadema, a 
assembléia foi na segunda-

feira. A primeira parcela já 
foi paga na terça-feira e a 
segunda será acertada no dia 
22 de janeiro.

Na Gertec, também 
em Diadema, o pessoal 
aprovou acordo que prevê 
parcela única a ser paga em 
março do próximo ano.

Os 150 trabalhadores 
da empresa Supertainer, 
em Diadema, estão parados 
desde terça-feira por falta 
de recolhimento do FGTS, 
INSS e taxas sindicais.

A empresa desconta 
a quantia dos salários dos 
trabalhadores, mas não faz 
o devido repasse dos reco-
lhimentos citados.

Em negociação reali-
zada ontem, a direção da 
empresa pediu um voto 
de confiança e solicitou o 
retorno ao trabalho com a 

promessa de não descontar 
o dia, além de apresentar 
proposta sobre o recolhi-
mento nos próximos dias. 
Mas, em assembléia, os 
trabalhadores rejeitaram a 
proposta e mantém a para-
lisação.

“A palavra de ordem 
dos trabalhadores é que só 
retornam ao trabalho com 
o dinheiro na conta do 
FGTS”, comenta Rubens 
Oliveira do Nascimento, 
diretor do Sindicato dos 
Químicos do ABC.

A preservação da saú-
de no trabalho tem sido 
uma antiga discussão do 
movimento sindical co-
mo um todo, e merecido do 
nosso Sindicato uma aten-
ção especial. Para isso, 
sempre defendemos uma 
forte atuação das nossas 
OLT – organizações sin-
dicais nos locais de traba-
lho – composta pelas CIPA 
eleitas, pelas comissões de 
fábrica e mais recentemen-
te pelos comitês sindicais 
de empresa (CSE), que re-
presentam o próprio sindi-
cato no chão de fábrica.

Dificuldades existem
Apesar de toda essa es-

trutura, apoiada por um 
forte investimento na for-
mação e na capacitação 
de cipeiros, militantes e 
dirigentes sindicais, e por 
uma assessoria em saú-
de, condições de trabalho 
e meio ambiente, os avan-
ços que são grandes volta 
e meia esbarram nas difi-
culdades. 

Esses obstáculos algu-
mas vezes são impostos por 
uma conjuntura desfavo-
rável da atividade econô-
mica que reduz postos de 
trabalho e fragiliza a lu-
ta dos trabalhadores. Ou-
tras vezes, por ataques das 
empresas sobre essas orga-
nizações, por meio de re-
estruturações produtivas, 
novas artimanhas de ges-

tão e, até, pelo próprio re-
crudescimento do contro-
le e da repressão sobre a 
liberdade de organização 
dos trabalhadores. 

OLT faz a diferença
Nessas situações pode 

parecer impossível avan-
çar nas conquistas, mas 
a organização faz a dife-
rença. Isso porque da or-
ganização de trabalha-
dores que abandonam o 
espaço privado indivi- 
dual para ocupar o espaço 
público e coletivo emana 
o poder. E esse poder da 
união das pessoas muda 
a realidade. Ainda que a 
conjuntura impeça avan-
ços, o poder de resistência 
da organização, muitas 
vezes chamado erronea-
mente de resistência pas-
siva, é na verdade dota-
da de grande atividade. 
Essa atividade resultará 
na superação e na vitória 
sobre um opositor que te-
ria como única alternati-
va uma vitória com terra 
arrasada o que seria pa-
ra ele um prejuízo ainda 
maior. 

Resistir, portanto, po-
de ser uma maneira inte-
ligente de avançar na lu-
ta por maior organização 
e conquistar uma saúde e 
uma vida melhor no nos-
so trabalho.

Os companheiros 
da TM Bevo, de São 
Bernardo, podem iniciar 
uma mobilização a qual-
quer momento.

Eles aguardam uma 
resposta da empresa pa-
ra a pauta de reivindica-
ções, definida com os 
trabalhadores e entregue 
pelo Sindicato na última 
sexta-feira.

O documento prevê 
a discussão de assuntos 
como PLR, implantação 
de restaurante, implanta-
ção de vale-compra e fim 
do sistema de Pessoa Ju-
rídica (PJ), entre outros.

A TM Bevo tem até 
a semana que vem para 
se manifestar, senão os 
protestos vão começar.
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Reprodução

Senai e Senac

Mais vagas gratuitas nos cursos técnicos

Pelo fim da cobrança nos cursos do Senai e do Sesi

O acordo feito pelo 
Ministério da Educação 
com lideranças empresa-
riais, na última terça-feira, 
vai garantir a destinação de 
dois terços da receita do 
Senai e do Senac a cursos 
técnicos gratuitos, com 
prioridade às pessoas de 
baixa renda, estudantes e 
trabalhadores. 

O outro um terço terá 
de ser aplicado em educação 
e poderá ser na forma de 
bolsas parciais e ações rela-
cionadas à saúde, esporte, 
cultura e lazer. 

Já o Sesi e Sesc vão des-
tinar cada vez mais recursos 
em educação básica e ações 
de saúde. 

As mudanças aconte-
cem a partir do próximo 
ano, quando o Senac vai 
destinar 20% das vagas aos 
cursos gratuitos.

A cada ano esse per-
centual será aumentado, 
até que as vagas gratuitas 
alcancem os dois terços da 
receita. Já o Senai vai des-
tinar metade das vagas a 
cursos técnicos gratuitos a 
partir do próximo ano.

Pelo acordo, a carga 

Os metalúrgicos filia-
dos a CUT São Paulo se reu-
niram ontem com a bancada 
patronal do Grupo 8, na 
sede da Fiesp, na segunda 
rodada de negociações da 
campanha salarial.

Foram mais de duas 
horas de conversas, quan-
do os representantes dos 
trabalhadores cobraram 
mais agilidade na mudança 
de data-base do grupo, de 
agosto para setembro.

“A alteração já é uma 
reivindicação histórica, nas 
últimas campanhas temos 
batido na mesma tecla e 
neste ano vamos conse-
guir”, garante o presidente 
da Federação Estadual dos 
Metalúrgicos, Valmir Mar-
ques, o Biro- Biro.

A categoria ainda co-
brou da bancada patronal 
que venha para a próxima 

horária dos cursos técnicos 
terão, no mínimo, 160 ho-
ras. Hoje, menos da metade 
das vagas oferecidas pelo 
Senai são gratuitas e no 
Senac todos os cursos são 
pagos. 

Com a mudança, cerca 
de 1,4 milhão de vagas gra-
tuitas passarão a ser ofereci-
das por Senai e Senac.

O ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad 
(foto), disse que o acordo 
é bom para os dois lados. 
“Para os trabalhadores, que 

terão mais oportunidades, 
e para a indústria, que vai 
ter os trabalhadores com a 
formação que precisa.”

O acordo só aconte-

ceu depois que o ministro 
preparou projeto de lei que 
acabava com a autonomia 
do Sistema S na gestão do 
dinheiro por falta de trans-
parência. As entidades do 
Sistema S não sabem exata-
mente quantas pessoas são 
atendidas, quem são elas e 
onde estão. 

Neste ano, o sistema 
vai arrecadar R$ 8 bilhões, 
com contribuições pagas 
pelas empresas, calculadas 
sobre a folha de pagamen-
to. 

O acordo realizado 
entre o Ministério da Edu-
cação e represen-
tantes nacionais 
do Sistema S vai 
de encontro à po-
lítica de cobrança 
de mensalidades, 
implantada no ano 
passado nas esco-
las paulistas do 
Senai e do Sesi. 

O Sindicato fez cam-
panha contra a cobrança, 
a partir do entendimento 

que o Senai já recebe recur-
sos para seus cursos e, por-

tanto, eles devem 
ser gratuitos.

“Esperamos 
que, a partir do 
acordo, o presi-
dente da Fiesp, 
Paulo Skaf, reveja 
sua posição e ado-
te a gratuidade”, 
disse o vice-presi-

dente do Sindicato, Rafael 
Marques (foto). 

Durante a assinatura 

do acordo, o presidente 
da Confederação Nacio-
nal do Comércio, Antônio 
de Oliveira Santos, disse 
que as direções estaduais 
do Sistema S resistem em 
adotar cursos gratuitos. 

“Agora, com o acor-
do, a gratuidade será com-
pulsória, obrigatória. An-
tes, queríamos aplicar a 
gratuidade, mas tínhamos 
dificuldades porque as 
entidades regionais não 
permitiam”, disse ele.

Universidades 
públicas de SP 
definem datas

Vestibulares

As universidades 
públicas em São Paulo 
já têm seus calendários 
de vestibulares.

As provas serão 
em datas diferentes pa-
ra permitir ao candida-
to participar de todos. 
Acompanhe:

UFABC
Inscrições de 1º de 
agosto a 19 de setem-
bro. Provas em 19 de 
outubro e 6 e 7 de de-
zembro.

Fuvest
Inscrições de 4 de agos-
to a 10 de setembro. 
Primeira fase dia 23 de 
novembro. Segunda 
fase de 4 a 8 de janeiro. 
Habilitações específicas 
de 6 a 9 de janeiro.

Unicamp
Inscrições de 14 de 
agosto a 7 de outubro 
só pela internet www.
comvest.unicamp.br
Primeira fase em 16 
de novembro. Segun-
da fase de 11 a 14 de 
janeiro. 

Unesp
Inscrições de 22 de 
setembro a 10 de ou-
tubro. Provas de habi-
lidades de 14 a 16 de 
dezembro.

Unifesp
Inscrições de 22 de 
setembro a 10 de ou-
tubro, também só pela 
internet www.unifesp.
br 
Provas de 17 a 19 de 
dezembro.

UFSCAR
Inscrições de 22 de 
setembro a 17 de ou-
tubro.
Provas de 10 a 12 de 
dezembro.

ITA
Inscrições de 1º de 
agosto a 15 de setem-
bro. Provas de 9 a 12 
dezembro.
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Federação cobra do G 8 mudança na data-base
Campanha Salarial

reunião, ainda sem data 
marcada, com propostas 
concretas para o Fundo de 
Qualificação Profissional e 
para a redução da jornada 
de trabalho para 40 horas 
semanais, sem redução sa-
larial.

ABC
Ontem, o Sindicato 

realizou uma assembléia da 
campanha salarial na porta 
da Itaesbra, em Diadema. 

No final da mobiliza-
ção, José Mourão, diretor 
do Sindicato, concluiu que 
“a categoria está unida em 
torno das reivindicações e 
com boa expectativa para 
as conquistas no final das 
negociações.”

Reunião de ontem também tratou de qualificação profissional

Divulgação FEM-CUT


