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Acordos de PLR
na Pollone e União

Horário
eleitoral gratuito

começa hoje.

Terça-feira
19 de agosto de 2008

Edição nº 2514

Acordo bom, só com boa participação! Trabalhadores
dão prazo para patrões apresentarem proposta de acordo.

Meninas do futebol 
com uma mão no 
ouro. Página 4

Depois de rejeitarem proposta na 
semana passada, os trabalhadores na 

Pollone aprovaram acordo ontem. Página 2
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Às 18h, na Sede do Sindicato

A primeira rodada do se-
gundo turno do Campe-
onato Brasileiro não foi 
muito boa para os pau-
listas. 

Apenas o Palmei-
ras venceu, ga-
rantiu a invenci-
bilidade dentro de 
casa e a terceira 
posição da com-

petição. Amanhã, o Ver-
dão pega o Internacio-
nal em Porto Alegre, às 
21h50.

Outro mandan-
te na rodada, o 
Santos mais uma 
vez deixou esca-
par uma vitória e 
sofreu o empate. O 

Peixe, que continua na 
zona de rebaixamento, 
vai a Minas jogar contra 
o Ipatinga, às 20h30.

No mesmo horá-
rio, o São Paulo, 
que perdeu do lí-
der Grêmio e a 
vaga no G4, rece-
be o Atlético PR.

Na quinta-feira, a 
Portuguesa ten-
ta se afastar da 
degola diante do 
Vasco, às 20h30, 
no Canindé.

Na Série B, o Co-
rinthians  vol-
tou a vencer e se 
manteve na lide-
rança. O Timão 
só volta a campo 

no sábado, conta o CRB, 
nas Alagoas.

Hoje tem o Santo 
André, que está 
em terceiro lugar, 
contra o Bragan-
tino. O jogo no 
Bruno Daniel co-

meça às 20h30.

O São Caetano 
só joga na sex-
ta-feira, contra a 
Ponte Preta.
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Candidatos da região fora da tevê
Propaganda eleitoraltribuna esportiva

Show brasileiro no 
futebol feminino 

garante medalha
O futebol feminino garantiu 

mais uma medalha para o Brasil, 
ontem, ao se classificar para a fi-
nal depois de golear as bicampeãs 
mundiais e, até então, favoritas a 

medalha de ouro, por 4x1. 
Na final desta quinta-feira, o 

Brasil pega a seleção dos Estados 
Unidos, numa repetição dos jogos 
de Atenas, quando o Brasil ficou 

com a prata.
Se Marta, Cristiane e companhia 

repetirem o segundo tempo que fize-
ram contra as alemãs o ouro estará 
garantido.

Cristiane (de costas) comemora gol com Marta 

Mais uma medalha 
vem também no vôlei de 
praia masculino. As duas 
duplas brasileiras vão se 
enfrentar na semifinal, o 
que garante, no mínimo, 
a prata para o Brasil.

O final de semana 
ainda teve o encerra-
mento das competições 
no tatame e na piscina. 
Enquanto o judô – ape-
sar das três medalhas de 
bronze – decepcionou 
com os maus resulta-
dos, a natação surpre-
endeu nos últimos dias 
de prova com César 
Cielo (foto).

O paulista de Santa 
Bárbara D’Oeste ficou 
em terceiro nos 100 
metros livre e em pri-
meiro nos 50 metros 
livre. Além da única 
medalha de ouro bra-
sileira até agora, Cielo 
também bateu o re-
corde olímpico da pro-
va, que vigorava desde 
1996.

Ainda nesta segunda-
feira, Fernanda e Isabel 
(foto) conquistaram me-
dalha de bronze na clas-
se 470 da vela. Esta foi 
a primeira medalha das 
mulheres no esporte, mas 
a décima quinta do iatismo 
brasileiro na história das 

Olimpíadas.

Outra decep-
ção para o Brasil 
foi a ginástica ar-
tística. Nem Die-
go Hipólyto, nem 
Daiane dos Santos, 
nem Jade Barbosa 
conseguiram subir 
no pódio.

Os três por pe-
quenos erros no fi-
nal da execução dos 
exercícios.

Agenda
A vaga para a final olím-

pica do futebol masculino se-
rá definida num dos maiores 
clássicos entre seleções do 
mundo.

Brasil e Argentina entram 
hoje em campo às 10h e o 
vencedor deve sair da partida 
como favorito ao ouro.

No vôlei de praia femi-
nino, Renata e Talita tentam 

vingar o Brasil contra as nor-
te americanas Walsh e May, 
atuais campeãs olímpicas e 
que eliminaram Ana Paula e 
Larissa domingo. O jogo vale 
vaga para a final.

Na quadra, pelas quartas 
de final, as meninas enfrentam 
a China. Os meninos também 
encaram os donos da casa, 
mas amanhã.
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Em mais uma eleição, a 
população do ABC não verá 
os candidatos das sete cida-
des na propaganda eleitoral 
na tevê, que começa hoje e 
vai até o dia 2 de outubro.

As propagandas só são 
veiculadas nas emissoras 
abertas, sob concessão da 
Agência Nacional de Te-
lecomunicações, e aqui na 
região só existem rádios 
nessas condições. 

Na eleição de 2004, o 
canal 45 UHF, de São Cae-
tano, veiculou a propaganda 
eleitoral, mas agora a emis-
sora está autorizada apenas 
a retransmitir imagem, sem 
produzir conteúdo.

Somente os eleitores 
de três cidades terão opor-
tunidade de conhecer os 

candidatos pela propaganda 
no rádio.

Diadema conta com 
a rádio Mix e em Santo 
André tem a rádio ABC. 
A rádio Tupi, com estúdio 
na capital, mantém sua an-
tena em São Caetano. Aos 
moradores do ABC resta a 
propaganda da capital.

Divisão
No rádio, a propaganda 

será veiculada em dois blo-

cos de meia hora, das 7 às 
7h30 e das 12h às 12h30. Já 
na tevê ela será das 13h às 
13h30 e das 20h30 às 21h.

Os candidatos a prefei-
to vão ocupar os programas 
às segundas, quartas e sex-
tas-feiras, e as propagandas 
dos candidatos a vereadores 
ocuparão as terças, quintas-
feiras e sábados.

A distribuição do tem-
po entre os candidatos leva 
em conta o número de can-
didatos e a representativida-
de dos partidos na Câmara 
dos Deputados.

Além dos dois blocos, 
os candidatos a prefeito vão 
dividir 30 minutos em inser-
ções de 15, 30 e 60 segun-
dos ao longo dos dias, entre 
às 8 horas e meia-noite.

Pelas regras, o candi-
dato que ridicularizar os 
outros pode perder o tem-
po do próximo programa. 
Quem repetir a conduta já 
punida pela Justiça Eleitoral 
pode ter a propaganda sus-
pensa temporariamente.

Tempos
Na capital, o candidato 

Gilberto Kassab (DEM) vai 
ter 8 minutos e 44 segun-
dos, Marta Suplicy (PT) terá 
6min. e 40seg. e Geraldo 
Alckmin (PSDB) vai contar 
com 4min. e 27seg.

Paulo Maluf (PP) terá 
2min. e 30seg. e Soninha 
Francine (PPS) ficou com 
1min. e 46seg. Os outros 
seis candidatos ficaram com 
tempo em torno de 1min.

Mais Medalhas



Sexta-feira
tem eleição

Sede do
Sindicato

fecha
amanhã

CIPA na Selmec

Depois de aviso de greve, 
sai acordo na Pollone

PLR

saiba mais
Um Congresso: muitas histórias

Departamento Formação
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Renovada regulamentação do CSE
Papaiz

Direção do Sindicato e membros do CSE renovam acordo com a Papaiz

Na Trefilação União, acordo também prevê aumento no vale compra

O 6º Congresso dos 
Metalúrgicos do ABC já 
começou! Os 12 temas 
divulgados pela Tribu-
na Metalúrgica começam 
a ser preparados para o 
debate na categoria. Du-
rante os meses de setem-
bro a maio de 2009 todos 
os trabalhadores e traba-
lhadoras metalúrgicas se-
rão convidados a discutir 
as ações prioritárias que 
nortearão a nova gestão 
do Sindicato. 

Um Congresso não é 
apenas um conjunto de 
idéias, um Congresso é 
uma ação particular e ao 
mesmo tempo coletiva, 
na qual todos contribuem 
com a experiência pessoal 
num vasto e democrático 
campo de debates.

Todos participam
A idéia é um convi-

te pessoal: O Sindica-
to em suas mãos. Somen-
te por meio das diferentes 
mãos metalúrgicas pode-
se avançar e reafirmar a 
história construída nes-
ses 50 anos de muita luta 
e muita conquista.

O convite é o da de-
mocracia; os temas, di-

retamente relacionados 
a ação sindical dentro 
e fora da fábrica: o pro-
pósito, reafirmar o com-
promisso dos trabalha-
dores e trabalhadoras 
metalúrgicas com a qua-
lidade do trabalho, com 
solidariedade e com a 
certeza de uma socieda-
de justa e igualitária.

Compromisso
Sua história pes-     

soal, sua capacidade de 
aprender, de discutir, de 
opinar, de discordar, en-
fim, é o seu compromis-
so nesse processo que 
fará com que o 6º Con-
gresso seja um evento 
vivo, dinâmico, reple-
to de humanidade. Esse 
dinamismo será encer-
rado com chave de ou-
ro: as comemorações dos 
50 anos do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC.

Participe! Permita 
que a sua experiência se-
ja reconhecida junto com 
a experiência de outros 
companheiros! Coloque 
sua mão e conte, em con-
junto, essa história.   

Importante garantia 
para a organização dos tra-
balhadores na Papaiz, de 
Diadema, foi dado com a 
renovação do acordo de 
regulamentação do Comitê 
Sindical, na semana passa-
da. 

Ana Maria Martins, in-
tegrante do CSE, afirma que 
a renovação é muito valiosa 
neste momento de transição 
da fábrica, que se muda para 
Salvador.

“Ficarão cerca de 130 
trabalhadores aqui na ci-
dade, empregados pela Pa-
paiz Nordeste, mas com as 
mesmas garantias dos me-
talúrgicos do ABC”, explica 
Ana. Segundo ela, por conta 
da mudança da fábrica, o 

CSE também se empenha 
em solucionar os casos de 
companheiros e compa-
nheiras que tem algum tipo 
de estabilidade. 

A renovação do acor-
do de regulamentação do 
Comitê significa um avanço 
para a representação porque 

dá mais credibilidade e res-
peito à ação sindical. 

“Para nós, o Sindicato 
fica mais forte e represen-
tativo”, diz Ana Maria. A 
dirigente espera que o acor-
do possa influenciar outras 
empresas a seguir o mesmo 
caminho.

Os companheiros na 
Pollone, de São Bernardo, 
aprovaram proposta de 
PLR em assembléia, ontem, 
depois de intensa mobiliza-
ção. Na quinta-feira passada 
eles haviam entregue o aviso 
de greve por discordarem 
do valor. 

Depois da medida, a 
fábrica retomou as nego-
ciações com o Sindicato 
e a proposta final prevê 
o pagamento da primeira 
parcela dia 20 de outubro, 
enquanto a segunda cai na 

conta em 20 de fevereiro do 
ano que vem.

União
Na Trefilação União, 

também em São Bernardo, 
a proposta aprovada na as-
sembléia de quinta-feira já 
contou com o pagamento 
da primeira parcela no dia 
15, enquanto a segunda vem 
em 15 de fevereiro.

A novidade é que os 
companheiros garantiram 
também um reajuste de 
16,7% no vale compra.

Neste dia 22 tem elei-
ção para a CIPA na Sel-
mec, em Diadema. Os 
trabalhadores devem vo-
tar com consciência nos 
candidatos apoiados pelo 
Sindicato.

São eles: José Inácio 
dos Santos, o Gata Magra; 
João Batista de Souza, o 
Apertadinho; Ricardo Ro-
drigues, o Bolinha; Ailton 
Lira, o Siri; Washington 
Marcelino, o Chitão; e Ro-
gério Luiz Cândido, o 
Doido.

A Sede do Sindicato 
não atenderá amanhã, fe-
riado pelo aniversário de 
Sâo Bernardo.

Por este motivo, se-
rá suspensa a edição de 
quinta-feira da Tribuna 
Metalúrgica.

Acesse: www.smabc.org.br

Exclusividade!
Para as obras de 
expansão da linha verde, 
a direção do Metrô só 
aceitou a participação 
das construtoras que já 
integram o consórcio Via 
Amarela.

Lágrimas
Adeus a Dorival 
Caymmi, um dos mais 
ilustres compositores da 
nossa música.

Ainda bem
O Supremo Tribunal 
Federal cancelou a 
contratação de
35 mil cargos que
seriam preenchidos por
indicação direta
do governador
Marcelo Miranda
(PMDB) do Tocantins.

Paga!
Depois das críticas, o  
prefeito Kassab mandou 
retirar da Câmara o 
projeto de colocação
de pedágio nas vias 
congestionadas da

capital.

Sacrifício
Em um ano, cerca de 
115 milhões de animais, 
a maioria roedores, 
foram usados em 
pesquisas científicas.

Recorde 
Em julho, foram 
produzidos 15.501 
caminhões e 3.828 
chassis, o melhor 
mês da história das 
montadoras nesses 
setores.

Mudança
O ex-bispo católico 
Fernando Lugo assumiu 
a presidência do 
Paraguai colocando fim 
aos 61 anos de poder do 
Partido Colorado. 

Cana nele!
A Polícia Federal vai 
indiciar o banqueiro 
Daniel Dantas por 
gestão fraudulenta
e lavagem de
dinheiro.

Senai no
Sindicato abre  

inscrições

Qualifique-se!
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Mobilização para arrancar proposta

Salário médio de admissão 
cresce 3,9% no 1º semestre

Ministério prevê dois milhões de vagas

Fundição acena com 
criação de programa de formação 

Campanha salarial

Mercado de trabalho

A Fundição sinalizou 
a possibilidade de criar o 
programa de formação, na 
rodada de negociação da 
última quinta-feira. 

O coordenador da ban-
cada da Fundição, Valter 
Armelin, disse que é pos-
sível construir este progra-
ma.

Segundo o presiden-

O ministro do Traba-
lho, Carlos Lupi, acredita 
que o Brasil vai criar dois 
milhões de novos empre-
gos neste ano. Ele lem-
brou que de janeiro a julho 
foram geradas 1,35 milhão 
de vagas. 

Lupi reforçou que a 

Dia 31 de agosto é o 
prazo que os sindicatos de-
ram aos grupos patronais 
para apresentarem propos-
tas de acordo. 

As pautas de reivindi-
cações foram entregues há 
mais de um mês e, até agora, 
apenas o grupo 8 apresen-
tou uma proposta, já rejeita-
da, de 7,5% de reajuste. 

“As pautas são enxutas 
porque as cláusulas sociais 
valem até o ano que vem. 
Portanto, nada justifica 
não termos propostas para 

serem votadas pelos traba-
lhadores ainda neste mês”, 
ponderou Sérgio Nobre, 

presidente do nosso Sin-
dicato.

Ele sugere um forte 

clima de mobilização nas 
fábricas daqui pra frente pa-
ra que possa repercutir nas 
mesas de negociação.

“Temos esta e a sema-
na que vem para concluir 
as conversas e cada com-
panheiro e companheira 
tem de fazer a sua parte”, 
convoca. 

A participação efetiva 
na campanha salarial pode 
começar hoje, na reunião 
de mobilização, às 18h, na 
Sede do Sindicato. Todos 
estão convocados!

te da Federação Estadual 
dos Metalúrgicos da CUT 
(FEM-CUT), Valmir Mar-
ques, o Biro-Biro, a receptivi-
dade da bancada foi boa. 

“O debate sobre a cria-
ção deste programa de-
monstra uma maturidade 
nas negociações. Também 
queremos avançar com as 
demais bancadas patro-

nais”, concluiu Biro-Biro. A 
idéia é aprofundar a forma-
tação deste programa que, 
de acordo com a reivindi-
cação, proporcionará cursos 
de formação e cidadania.  

A viabilidade da criação 
de uma política de valoriza-
ção nos pisos e a redução 
na jornada de trabalho, sem 
redução nos salários, outras 

das reivindicações, também 
serão debatidas. A data da 
nova rodada ainda não está 
definida. Ao todo, são 15 mil 
trabalhadores neste setor.

As próximas rodadas 
de negociação acontecem 
nesta quinta-feira com as 
montadoras e com o grupo 
3 (autopeças, parafusos e 
forjarias). 

O salário médio de 
admissão no Brasil cresceu 
3,9% no primeiro semestre 
deste ano em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado, segundo levantamen-
to do Ministério do Traba-
lho. O valor passou de R$ 
669,96 para R$ 696,10.

No governo Lula, o 
crescimento foi de 22 % 
comparado ao salário médio 

de admissão no primeiro 
semestre de 2003. O au-
mento do salário mínimo e a 
necessidade de contratação 
de novos trabalhadores são 
apontadas como as maiores 
influências para a alta.

Diferenças
Três Estados mostram 

salários iniciais médios aci-
ma da média nacional. São 

Paulo, com R$ 818,09; Rio 
de Janeiro, com R$ 792,60; 
e Distrito Federal, com R$ 
762,50. O menor é o do 
Piauí,  R$ 499,00. 

Os homens ganham 
mais que as mulheres na 
média dos salários iniciais 
nacionais. A média para 
eles é de R$ 723,66, e elas 
começam a trabalhar com 
R$ 640,96. 

geração de emprego, soma-
da à alta real dos salários, 
influi para a expansão do 
consumo que, por sua vez, 
realimenta o emprego e a 
renda. De acordo com ele, 
a demanda vai continuar 
crescendo e isso é positivo. 
Ele não vê problemas com 

inflação.
 “O que estou vendo 

no mercado é queda de 
preços agrícolas, queda de 
preços de petróleo, é infla-
ção caindo”, disse. “Só há 
inflação quando falta pro-
duto e aqui no Brasil não 
falta produto”, afirmou.
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Estarão abertas nos 
dias 27, 28 e 29 deste mês 
as inscrições aos cursos do 
Senai realizados na Regio-
nal Diadema.

Eles são de Matemá-
tica Básica, Trigonometria, 
Desenho Mecânico, Con-
trole de Medidas, Eletricis-
ta Instalador e Comandos 
Elétricos.

As inscrições serão 
feitas das 10h às 13h e das 
14h30 às 18h. A regional 
fica na Av. Encarnação, 
290, em Piraporinha, atrás 
do hospital municipal.

Os sócios e depen-
dentes devem apresentar 
carteirinha de sócio, xerox 
do RG e do último hole-
rite. Os desempregados 
devem levar carteira pro-
fissional e xerox do RG.

FIQUE
SÓCIO DO
SINDICATO


