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O único a vencer
foi o São Paulo
contra o Atlético
PR. Mesmo assim,
não conseguiu entrar no G4. No domingo, o Tricolor vai a
Curitiba encarar o outro time paranaense, às
16h.
No mesmo
horário, o
Palmeiras,
que depois
da goleada
sofrida no
sul caiu para a quarta
colocação na tabela, tenta se recuperar no clássico contra a Portuguesa,
no Pacaembu.
O Santos, que está cada vez mais
próximo do rebaixamento, tem páreo duro na Vila Belmir o. Às
18h10, o Peixe enfrenta
o segundo colocado Cruzeiro.
Na Série B, o Corinthians tenta
aumentar a vantagem de três pontos sobre o segundo
colocado, Santo
André, que venceu o Bragantino
na terça-feira.
O jogo do Timão
é amanhã, às 16h,
contra o CRB nas
Alagoas.
Já o São Caetano
joga hoje, às 20h30,
contra a Ponte
Preta, em Campinas. O Azulão está há cinco jogos sem derrota.

Patativa do Assaré
Exposição com vídeos,
textos e muita poesia
sobre a obra de Patativa
do Assaré, um dos
escritores de cordel mais
importantes do País.
Inauguração hoje às
19h30, no Centro
Cultural Nogueira, Rua

santo andré

Marcos de Azevedo, 240,
fone 4071-9300.

Rappin’ Hood
Um dos principais nomes do rap
nacional, Rappin’ Hood faz show ao
lado dos jovens do Pau-De-Dá-EmDoido. Amanhã às 18h na Concha
Acústica da Praça do Carmo.

As bandas de rock Eyes
of Beholder, Neomênia,
Brain Death e Deimos
se apresentam amanhã,
a partir das 17h,
no Centro Cultural
Canhema, Rua 24 de
Maio, 38, fone 4075-3792.

são bernardo
Sexo em paz
Comédia analisa a falta de educação sexual numa
sociedade hipócrita. Amanhã às 20h no Teatro
Cacilda Becker, no Paço, fone 4348-1081. Retirar
ingressos uma hora antes.

Várias atividades acontecem neste final de semana no
Anfiteatro Vinícius de Moraes, Rua Ribeirão Preto, 75,
Jardim Pedroso, fone 4512-4004.
Amanhã
13h – Dança Flamenca
13h – Atividades literárias com a banda Sexo Frágil
18h – Palestra sobre Machado de Assis
19h30 – Marco Santos lança o livro O ator Brandão e seu
tempo
21h – Show com o grupo Som das Américas

Hoje acordei gorda!
Peça de humor, musica e neuroses com a balança.
Amanhã e domingo às 20h.

Metalúrgicos reafirmam
prazo a montadoras

Domingo
13h – Show com o Trio Vibrações
13h30 – Palestra sobre o teatro de Arthur Azevedo
14h30 – Show com o grupo Catira Áz de Ouro
15h – Lançamento de sete livros
18h – Encontro de orquestras de violeiros do ABC

Baile da AMA-ABC
O baile da Associação dos
Metalúrgicos Aposentados do
ABC acontece amanhã, às
18h30, na Sede do Sindicato, com
a banda Kubanacan.

Vôlei feminino chega
a sua primeira final

Pequim 2008
Reprodução

Sindicalistas levaram aos representantes patronais decisão da reunião de mobilização realizada na terça-feira, na Sede do Sindicato

Decepção no
futebol feminino

Outra medalha que
chegou, e meio de surpresa, foi no iatismo. Robert
Schedit mais uma vez mostrou que tem estrela. Junto
com o proeiro Bruno Prada, o bicampeão olímpico da classe laser saiu da
oitava colocação há dois
dias para conquistar sua

Dia 31 de agosto é o prazo. Esse foi o recado dos
trabalhadores na negociação de ontem com as montadoras.
Proposta de 1,5% de aumento real no grupo 2 é rejeitada.
Página 2

Condições de trabalho

inexplicavelmente não conseguiu confirmar o favoritismo, perdeu para os
EUA por 1x0 – gol feito na
prorrogação –, e ficou com
a prata.

segunda prata, dessa vez na
classe star.
Com o resultado, a vela
volta a ser o esporte brasileiro com mais conquistas
olímpicas na história. São 16
medalhas (seis de ouro, três
de prata e sete de bronze),
uma a mais que o judô.

Campanha Salarial

mauá

Teatro Consorte - Teatro Elis Regina, Av. João
Firmino, 900, Assunção, fone 4351-3479.

Prata
na Vela

22 de agosto de 2008
Edição nº 2516

Encontros órficos
Encontro de leitura e criação poética com Roberto
Piva, um dos principais poetas brasileiros, autor de
livros como Paranóia e Um Estrangeiro na Legião.
Amanhã às 15h na Casa da Palavra, Praça do Carmo,
171, fone 4992-7218.

Raíces de América
Show de músicas latinas com o tradicional grupo, que
completa 20 anos. Amanhã às 21h no Teatro Lauro
Gomes, Rua Helena Jackey, 171, Rudge Ramos, fone
4368-3483.

O sonho brasileiro do
ouro olímpico no futebol
mais uma vez ficou para a
próxima edição das Olimpíadas.
A seleção feminina

Sexta-feira

Dimy e o fantástico mundo da magia
O ilusionista Dimy mistura em um único show música,
dança, teatro e tecnologia. Domingo às 18h no
Teatro Municipal, no Paço, fone 4433-0789.

Reprodução

Os paulistas fizeram outra rodada ruim no Campeonato Brasileiro.

diadema

As mulheres ainda
garantiram mais uma medalha.
A seleção de vôlei de
quadra se classificou para
Reprodução

tribuna esportiva

a final depois de vencer a
China por 3x0. A disputa
pela medalha de ouro será
amanhã, às 9h, contra os
Estados Unidos.

Agenda
• A sexta-feira vai trazer mais medalhas para o Brasil. No vôlei de praia, Ricardo e Emanuel disputam o
bronze e Márcio e Fábio Luiz o ouro. As duas partidas
estavam marcadas para o início da madrugada.
• Às 9h da manhã, é a vez do vôlei de quadra masculino tentar a classificação para a final. O jogo será
contra a Itália.
• No mesmo horário, Maurren Maggi e Keila Costa
buscam um lugar no pódio na final do salto em distância.

Acidente na
Cabomat.
Protesto na Dana.
Descaso na Mahle

Acordo de PLR na
Terbras e na Imag.
Rejeição na Termicon

Reprodução

Carla Barbosa

Operador sofre graves ferimentos com
explosão de forno na Cabomat.
Na Dana, trabalhadores cruzam os
braços contra atendimento médico.
Bronca na Mahle pela falta de CAT.
Página 3
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Valentia e
competência das
meninas do futebol
não superam sorte
dos EUA.
Trabalhadores na Termicon consideraram o valor baixo. Página 2
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notas e recados

Será que vai?
O ministro da Justiça, Tarso
Genro, disse ontem que
o governo encaminhará
proposta de reforma política
ao Congresso na semana
que vem.
Resultado
O número de mortes em
estradas federais foi 14%
menor entre 20 de junho
a 19 de agosto com igual
período de 2007. A Polícia
Rodoviária atribui à lei
Seca.
Comparando
O metalúrgico Lula
inaugurou campus da
Universidade Federal
do Ceará em Juazeiro.
Foi a 45ª extensão ou
universidade em seu
governo. O professor doutor
FHC não abriu uma única
vaga nas federais.
Em compensação...
Os bancos são os que
mais ganham dinheiro na
economia, porém são os

que menos geram vagas,
segundo o Ministério do
Trabalho.
Lado bom
Estudo inglês observou
que homens de países que
permitem a poligamia
(casamento com mais de
uma mulher) vivem 12%
mais que nos países onde
a prática é proibida.
Não querem pagar
A Confederação dos
Trabalhadores em
Educação mobiliza
professores de todo o País
pelo piso da categoria, que
sofre ataques do Conselho
Nacional dos Secretários
de Educação.
Direito à fala
Movimentos sociais
lançaram campanha
pela Conferência
Nacional de
Comunicação para
discutir a democratização
do setor. O Ministério da
Comunicação é contrário.

dica do dieese

A inflação dos alimentos
Nos últimos meses o tema da inflação é freqüentemente explorado pela mídia.
Arquivos com imagens
das maquininhas remarcando preços nos supermercados reavivaram a
triste memória inflacionária do povo brasileiro. Um
grande destaque foi dado
para a alta de preços de um
conjunto de alimentos que
compõem a cesta básica.
A intensa exposição
dessas imagens pelos formadores de opinião e os
preços em elevação de alimentos importantes da
cesta básica geraram um
ambiente de aparente descontrole sobre a trajetória
dos preços, como se o dragão da inflação do passado
estivesse voltando.
Os fatores que explicam
a elevação dos preços dos
alimentos são vários. Primeiro, o forte aumento do
preço internacional do petróleo, que aumenta os preços dos insumos agrícolas, fertilizantes e meios de
transportes. Segundo, o processo de elevação da demanda mundial por alimentos devido à incorporação de
novos consumidores.
Terceiro, que os preços de várias commodities (termo, em inglês, para
mercadorias e que se refere a produtos primários pa-

dronizados) agrícolas são
formados no mercado internacional e transmitidos
para o mercado doméstico
dos países. As principais
commodities agropecuárias são soja, milho, trigo,
arroz, carne e algodão.
Fatores como a desvalorização do dólar, a produção de etanol a partir
do milho nos EUA e fatores climáticos adversos também contribuíram
para pressionar o aumento de preços de alimentos
essenciais.
Vale ressaltar que, se
comparado com estes alimentos, os demais grupos
como habitação e transporte que compõem o cálculo do custo de vida, sofreram variações muito
inferiores.
Por todos estes motivos, esta inflação tão discutida ultimamente é o
que se pode chamar de
“inflação importada”. A
queda recente de diversos indicadores de inflação (seja em índices de
custo de vida, seja em índices gerais), comprova
que o Brasil estava e está
longe do contexto de uma
alta generalizada de preços como a que vivenciou
no passado.
Subseção Dieese do
Sindicato
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Campanha salarial

Cabomat

Organização

1,5% é pouco. Dia 31 é o prazo!

Forno explode e fere
operador com gravidade

Hoje tem
eleição de CIPA
na Selmec

Agilidade nas negociações. É isso que a Federação
Estadual dos Metalúrgicos
da CUT (FEM-CUT) exigiu, ontem, das montadoras,
ao reafirmar que dia 31 é o
prazo para uma proposta de
acordo. Em assembléia, os
trabalhadores na Mercedes
fizeram o mesmo alerta.
Semana que vem, vão
acontecer outras três rodadas de negociação com
o setor.
“Insistimos ontem na
necessidade de valorização
dos pisos e em investir no
programa de formação”,
descreveu Sérgio Nobre,
presidente do Sindicato,
para quem é possível construir uma proposta para ser
votada na assembléia do
domingo, dia 31.
Na quarta-feira, a
FEM-CUT rejeitou pro-

Trabalhadores na Mercedes em assembléia de campanha ontem

posta de 1,5% de aumento
real oferecido pelo grupo 2
(máquinas e eletroeletrônicos), além de reposição da
inflação.
“Esse índice está abaixo das expectativas da categoria”, frisou Sérgio.
A bancada patronal
disse que estudaria ainda reivindicações como o
programa de formação, a
redução da jornada e a va-

lorização de pisos, mas sem
garantir que os pontos serão
atendidos. “Isso reforça a
necessidade de mobilização intensa em cada lugar
de trabalho e a participação
massiva de todos na assembléia”, finalizou o presidente do Sindicato.
Hoje pela manhã está
prevista negociação com o
grupo 3 (autopeças, parafusos e forjarias).

Conquista

Na Terbraz, PLR, restaurante
e sábados alternados

De uma só vez, os
companheiros na Terbraz,
fábrica de autopeças de Diadema, conseguiram avanços
significativos para melhorar
a qualidade de vida.
Em assembléia, ontem,
eles aprovaram acordo que
prevê trabalho em sábados
alternados, implantação de
restaurante e PLR.
“Este pacote é o resultado da mobilização e deve
ser comemorado porque representa uma considerável
melhora nas condições de
trabalho e na vida do pessoal”, ressaltou o coordenador de base de Diadema,
David Carvalho.
O restaurante será implantado em janeiro e o
trabalho em sábados alternados passa a ser cumprido
no mês que vem.
Já a PLR será paga em
parcela única no mês de
janeiro, condicionada a indicadores.

Carla Barbosa

Pacote aprovado na Terbraz garante melhor qualidade de vida

Uma aprovação
e uma rejeição
Duas outras assembléias foram realizadas
ontem.
Os trabalhadores na
Termicon, autopeças
também em Diadema,
rejeitaram a proposta de
PLR por considerarem o
valor baixo. As negocia-

ções serão retomadas a
partir de hoje.
Em Ribeirão Pires, os
companheiros na Imag
aprovaram acordo e garantiram o pagamento da
primeira parcela para 25 de
agosto e da segunda para
23 de dezembro.
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O operador do equipamento Luiz Carlos Cajarana, o Parafuso, de 27 anos,
ficou gravemente ferido em
consequência de acidente
ocorrido na quarta-feira,
por volta das 8h30, no forno da Cabomat.
Segundo o Comitê Sindical, a tampa do forno
sofreu um deslocamento e
provocou uma forte explo-

são. O jato de vapor que
saiu dele atingiu Parafuso de
frente. Com o impacto, ele
foi arremessado contra uma
parede a cerca de 5 metros.
Sofreu queimaduras no rosto e no peito, além da forte
pancada. O operador está
internado no Hospital Jaraguá, em São Paulo.
Logo após o acidente,
os trabalhadores pararam o

serviço e só o retomaram
ontem, após às 9h.
Adezildo Bezerra de
Figueiredo, o Amiguinho, do
CSE, disse que a explosão
foi tão forte que toda a fábrica tremeu. “Se o deslocamento da tampa tivesse sido
maior seria uma desgraceira”, previu.
Amiguinho disse que o
forno, usado para o trata-

mento de arames, se assemelha a uma panela de pressão
e tem capacidade para oito
toneladas. É aquecido a gás
e está instalado no chão.
“Não sabemos ainda
o que ocorreu”, afirmou
Amiguinho. Uma perícia da
polícia técnica e da empresa
que forneceu o equipamento estava prevista para ocorrer ontem à tarde.

Os trabalhadores
na Selmec, de Diadema,
devem votar com consciência nos candidatos
apoiados pelo Sindicato
na eleição de CIPA que
ocorre hoje.
São eles: José Inácio
dos Santos, o Gata Magra;
João Batista de Souza, o
Apertadinho; Ricardo Rodrigues, o Bolinha; Ailton
Lira, o Siri; Washington
Marcelino, o Chitão; e Rogério Luiz Cândido, o
Doido.

Grupo Dana

Malhe Metal Leve

Trabalhadores param contra
atendimento médico

Produção cresce e
descaso aumenta

Cerca de
mil companheiros nas fábricas
do Grupo Dana, de Diadema, cruzaram os
braços por duas
horas na manhã
de ontem contra
o péssimo atendimento do médico do trabalho
do grupo.
O problema é antigo.
Há muito tempo que o pessoal reclama da forma grosseira e desumana com que o
médico lida com as pessoas.
Segundo o Comitê Sindical,
ele desconsidera ou dá pouca importância aos problemas que os trabalhadores
lhes apresentavam.
As reclamações eram
tantas que o médico foi demitido na quarta-feira.
“Ele chegou a dizer para uma colega nossa que o
problema dela era a falta de
marido”, relatou José Inácio de Araújo, o Caramujo
(foto), diretor do Sindicato
e trabalhador no grupo.
“A outro companheiro, o
médico afirmou que não
queria saber de lixo”, citou,
como mais um caso de desrespeito.
Mais bronca
Junto a isso, segundo
Caramujo, o clima na fábrica é

de descontentamento por conta de reivindicações que não
andam, como
a implantação
de um plano
de cargos e salários e a isenção das tarifas
bancárias. Os
trabalhadores
também estão bronqueados
com a pressão das chefias e
com as condições inseguras
de trabalho.
“O protesto de ontem
foi uma resposta a este acúmulo de coisas”, afirmou
Caramujo. Contribuiu ainda
para desencadear o protesto
a notícia do falecimento de
uma trabalhadora na madrugada de quarta-feira por
complicações cardíacas. Há
cerca de 20 dias ela teve uma
discussão com o mesmo médico. Na sequência, sofreu
um derrame e ficou internada
por cerca de 15 dias, segundo
o Comitê Sindical.
Publicidade
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Os companheiros na
Malhe Metal Leve, de São
Bernardo, acusam de mau
funcionamento os departamentos de Segurança e de
Saúde da empresa. Uma das
principais reclamações são
as CATs, somente abertas
em casos mais graves como
perda de membros. Mesmo assim, os documentos
ficam com a empresa, ou
seja, trabalhador e Sindicato
não recebem cópias, como
previsto em lei.
Só nos últimos 30 dias
já aconteceram mais de oito
acidentes. Dois deles graves,
como o de uma estagiária
que precisou da implantação de um pino na mão e
o de um trabalhador que
perdeu parte de um dedo
numa brochadeira por falta
de sensores de segurança
nas proteções. Este defeito já era de conhecimento
das chefias da segurança e
do setor, mas só foi con-

sertado depois que a CIPA
parou outras 13 máquinas
que também não ofereciam
segurança.
Truculência
Antes mesmo desse
caso, a CIPA já havia comunicado a irregularidade,
mas as respostas da direção
da empresa foram ameaças
e advertências.
Como se não bastasse,
na última segunda-feira um
cipeiro passou mal e foi
levado até o ambulatório,

porém o médico, como de
costume, não estava, segundo os trabalhadores. Então,
o companheiro ficou em repouso até a chegada do médico, que o medicou mas,
contraditoriamente, alegou
que ele não tinha nada. Para
piorar, a chefia lhe aplicou
uma advertência, com a
alegação de que ele estava
dormindo.
Depois do ocorrido, os
trabalhadores se revoltaram
e exigiram uma explicação.
Então, o Comitê Sindical
reuniu todos para expor de
que forma são tratados pela
direção.
“O resultado da reunião dos trabalhadores foi
a elaboração de uma pauta
de reivindicações com todas
as irregularidades. Caso seja
necessário, levaremos o documento para a matriz, na
Alemanha”, garante Amarildo Sesário de Araújo (foto),
diretor do Sindicato.

agenda
Pollone
Sindicalização na
quarta-feira, dia 27, no
horário do almoço, no
refeitório.
Conheça as vantagens
de ser sócio e

sindicalize-se!
Fundex - Reunião hoje,
às 13h4h, na Regional
Diadema, para discutir
a resposta da empresa à
pauta de reivindicações.

