
Depois de assembléia, os companheiros do segundo turno
na Mercedes-Benz (foto) voltaram para casa e a produção ficou parada 

no período. O pessoal na Scania fez assembléias durante o dia, com 
paralisações em vários momentos. A mobilização é a resposta da 

categoria contra o descaso dos patrões. Hoje tem mais ações de pressão. 
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Colômbia registra 38 assassinatos
de sindicalistas neste ano

Países apóiam
presidente paraguaio

Anti-sindical

Tradição golpista

Os países da América 
do Sul divulgaram notas de 
apoio ao presidente para-
guaio Fernando Lugo, que 
na segunda-feira denunciou 
uma articulação golpista 
contra seu governo. 

Ele disse que os articu-
ladores do novo golpe são 
o general da reserva Lino 
Oviedo, o ex-presidente 
Nicanor Frutos e militares, 
que se reuniram no último 
final de semana.

De acordo com a de-
núncia, Oviedo teria con-
vocado o encontro para 
saber como os militares 
viam o impasse criado com 
o impedimento de Nicanor 
Fruto tomar posse como 
senador. 

A alegação é que ele, 
como presidente do país, 
não poderia ter concorrido 
às eleições ao senado. 

Com o assassinato do 
vendedor de loteria José 
Omar Galeano Martínez, 
presidente da Federação 
Colombiana de Vendedores 
de Loterias, ocorrido no sá-
bado passado na cidade de 
Buga, já são 38 sindicalistas 
(34 homens e 4 mulheres) 
assassinados na Colômbia, 
segundo dados da Escola 
Nacional Sindical (ENS).

O número dá conta 
do preocupante aumento 
da violência no país, pois 
o número de sindicalistas 
assassinados nos oito me-
ses deste ano é quase igual 
ao registrado durante todo 
o ano passado, quando se 
contaram 39 casos. 

O lotérico Martínez foi 
baleado por um matador de 
aluguel quando pilotava sua 
motocicleta pelas ruas de 
Buga. Segundo informação 
da CUT, central sindical da 
qual a Federação dos Loté-
ricos é filiada, o sindicalista 

Pela legislação para-
guaia, ex-presidentes tor-
nam-se senadores vitalícios, 
com direito a voz mas não 
a voto.

O general Oviedo ad-
mitiu sua participação no 
encontro, mas negou qual-
quer tentativa de articular 
um golpe. Nicanor Frutos 
também.

Oviedo, em 1996, ten-

tou dar um golpe contra o 
presidente Juan Carlos Was-
mosy, mas acabou preso. 

No ano passado ele foi 
anistiado e, em abril deste 
ano, concorreu à presidên-
cia e perdeu para Lugo.

O Itamaraty divulgou 
nota reafirmando apoio 
ao presidente Lugo, legiti-
mamente eleito pelo povo 
paraguaio.

Lugo acredita que seu antecessor e opositor articulam golpe

liderava a luta em defesa 
do direito ao trabalho dos 
vendedores de loterias, que 
se opõem à entrega das lo-
terias nacionais a consórcios 
privados.

Por essa razão, a CUT 
assegura que se trata de um 
crime com motivos políti-
cos.

Impunidade
Ele foi o terceiro sindi-

calista assassinado no mês 
de agosto. Os 38 assassina-
tos fazem parte do conjunto 
de 200 violações que foram 
cometidos neste ano contra 

a vida, a liberdade e a inte-
gridade de trabalhadores 
sindicalizados, e que sofrem 
também ameaças, detenção 
arbitrária, desaparecimentos 
forçados, atentados e outras 
formas de violência.

A CUT é a central mais 
afetada pela onda de crimes. 
Do total de assassinados, 29 
dirigentes pertenciam a sin-
dicatos filiados a ela.

Chama também a aten-
ção o grau de impunidade 
que, até o momento, tem 
rodeado estes crimes, pois 
apenas duas pessoas foram 
detidas.
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Baile da Associação 
dos Metalúrgicos Apo-
sentados do ABC (AMA-
ABC), com a Banda Evolu-
tion, no sábado, às 18h30, 
na Sede do Sindicato. Re-
servas de mesa pelo telefo-
ne 4127-2588.

Globalização, fluxos mi-
gratórios internacionais e os de-
safios para o Trabalho Decente 
é o tema que o professor 
Kjeld Jakobsen, presiden-
te do Observatório Social, 
fará hoje na Universidade 
Federal do ABC.

Será o terceiro debate 
do ciclo que a instituição 
faz sobre o tema por meio 
de um convênio com sin-
dicatos da região.

O debate começa às 
18h, no campus Santo An-
dré, na Rua Oratório, 305, 
no Bangu (antigo prédio 
do Ciretran).

O evento é aberto à 
participação de todos. Mais 
informações pelo telefone 
4437-8472. O debate se-
guinte do ciclo acontecerá 
dia 9 de outubro.

DISQUE

DENUNCIAR É
PROTEGER!

100

É CRIME

ABUSO E EXPLORAÇÃO
SEXUAL DE CRIANÇAS

O PT segue como o 
partido com os parlamen-
tares mais influentes do 
Legislativo Federal, segun-
do os Cabeças do Congresso 
Nacional.

Trata-se de publicação 
anual do Departamento 
Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (Diap) com a 
lista dos 100 deputados e 
senadores mais influentes 
na condução do processo 
decisório brasileiro. Entre 
os 100 citados há 71 depu-
tados e 29 senadores. Os 
dois partidos com maior 
número de parlamentares 
na elite são o PT, com 27 
nomes, e o PMDB, com 
17.

Na terceira posição 
em número de parlamenta-
res está o PSDB, com 14. 

A presença feminina, 
em termos proporcionais, 
é inferior à participação 
da mulher no Legislativo 
Federal.

Enquanto as mulhe-
res representam 9,42% do 
Congresso (45 deputadas 
e 11 senadoras), na elite 
do Congresso elas corres-
pondem a apenas 0,8% (2 
deputadas e 3 senadoras).

Na lista dos 100,
os de São Paulo
são:

Deputados
Aldo Rebelo (PCdoB)
Antônio Carlos Mendes 
Thame (PSDB)
Antônio Carlos Pannunzio 
(PSDB)
Antônio Palocci (PT)
Arlindo Chinaglia (PT)
Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Arnaldo Madeira (PSDB)
Cândido Vaccarezza (PT)
José Aníbal (PSDB)
José Eduardo Cardozo (PT)
Luiza Erundina (PSB)
Márcio França (PSB)
Michel Temer (PMDB)
Paulo Pereira da Silva 
(PDT)
Paulo Renato Souza (PSDB)
Regis de Oliveira (PSC)
Ricardo Berzoini (PT)
Vicentinho (PT)

Senadores
Aloizio Mercadante (PT)
Eduardo Suplicy (PT)

A lista completa pode ser 
consultada em www.diap.
org.br



saúde
Entenda o diabetes

Departamento de Saúde do 
Trabalhador e Meio Ambiente
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Encontro preparatório
será dia 13 de setembro

2ª Jornada Cidadã

O Salão Nobre da Uni-
versidade Metodista, no 
Rudge Ramos, em São Ber-
nardo, será o palco para o 
encontro preparatório da 
2ª Jornada Cidadã/ABCD 
Maior. O Encontro ocorre-
rá no sábado, 13 de setem-
bro, a partir das 9h. 

O objetivo é aprovar 
uma carta de proposta desti-
nada a mobilizar a 2ª Jorna-
da, prevista para ser realiza-
da no dia 15 de novembro. 

De acordo com a co-
missão de organização do 
evento, a intenção é resu-
mir as ações propostas ao 
longo dos debates que vem 
sendo desenvolvidos nesta 
fase preparatória, inclusive 
os debates ocorridos na 1ª 
Jornada, em novembro pas-
sado, numa carta de propos-
tas enxuta e objetiva. 

Este documento servi-

Os trabalhadores 
de mais duas empresas 
de Diadema aprovaram 
PLR, ontem.

O Sindicato realizou 
assembléia na Arlem para 
apresentar o acordo que 
também prevê re-
dução do descon-
to da cesta-básica 
e do restaurante.

O pessoal re-
cebe a grana em 
10 de setembro 
e 10 de março de 
2009.

Na Termicon, de-
pois da histórica rejeição 
da semana passada – a 
primeira na empresa – os 
companheiros aceitaram 
os novos números.

rá de base para orientar os 
debates das mesas a serem 
organizadas para o 15 de 
novembro, quando deverão 
comparecer, além dos sete 
prefeitos eleitos na Região, 
autoridades públicas fede-
rais e estaduais, bem como 
representantes de empresas 
e instituições que mantém 

O pagamento será 
efetuado nos dias 30 de 
setembro e 28 de feverei-
ro de 2009.

Claudionor Vieira 
(foto), diretor do Sindica-
to, diz que esses reajustes 

têm de ser co-
memorados, pois 
além de muito 
maiores do que 
nos últimos anos, 
foram muito difí-
ceis.

“As negocia-
ções nas empresas 

menores, sem representa-
ção sindical, são sempre 
mais complicadas. Mas, 
os trabalhadores estão de 
parabéns pela mobiliza-
ção apresentada.”

interesses no ABCD.
Pioneira no ABCD, a 

1ª Jornada reuniu mais de 3 
mil pessoas que discutiram 
temas variados como futebol, 
economia solidária, cultura, 
educação e tarifa social de 
serviços públicos. A intenção 
foi debater de problemas e 
soluções para a região.

Jornada pretende apontar problemas da região e suas soluções

Trabalhadores na 
Thyssen aprovam 

folga aos sábados

Organização

Os tra-
balhadores 
na Thyssen, 
de São Ber-
nardo, reali-
zaram assembléia, ontem, 
para aprovar folga aos sá-
bados uma vez por mês. 

A nova jornada vai até 
o final do ano, quando o 
Sindicato e empresa voltam 
à mesa de negociação, com 
possibilidade de ampliar as 
folgas a partir de 2009.

Moisés Selerges (fo-
to), coordenador de base 
de São Bernardo, diz que 
esse é o tipo de avanço 
que mostra a importância 
da organização no local de 
trabalho.

“Só conquistamos es-
sa mudança com muita 
mobilização dos traba-
lhadores, pois a empresa 
resistia há tempos.”

Está difícil
Em queda nas
pesquisas do Ibope, o 
tucano Alckmin vai 
mudar o formato da 
propaganda no rádio e 
na tevê.

A mídia tem lado
Até os jornais de outros 
países deram com 
destaque o início da 
extração de
petróleo da camada pré-
sal, enquanto o
Jornal Nacional 
simplesmente
ignorou.

No ritmo
Em julho, a produção 
industrial cresceu 8,5% 
em relação ao mesmo 
mês do ano passado.

Descaso
Cerca de 9 mil presos 
já cumpriram pena, 
mas ainda não saíram 
da cadeia por falta de 
advogado que encaminhe 
o pedido ao juiz.

Olha a pindura!
O Senado aprovou 
o uso do FGTS 
para pagar parcelas 
atrasadas da casa 
própria. Para valer, 
precisa passar pela 
Câmara Federal.

Bom para o bolso
Já foram lançados 
cerca de 8 mil 
medicamentos genéricos 
que, em média, são 50% 
mais baratos.

Perigo!
No ano passado, 
foram notificadas 33 
mil intoxicações por 
remédio. As causas são 
consumo excessivo, 
automedicação e falta 
de conhecimento sobre 
as contra-indicações. 

Tapando buraco
O governo quer mudar 
o Código de Trânsito 
para acabar com a 
transferência irregular 
de multas.

O diabetes é uma doen-
ça do pâncreas, órgão inter-
no do abdome que tem como 
principal função a produção 
de uma substância chamada 
insulina. O papel da insulina 
é o de retirar do sangue o ex-
cesso de açúcar ingerido na 
nossa alimentação.

Dessa forma, após uma 
refeição, todo carboidrato, 
que são os açúcares ingeri-
dos, é absorvido no intestino e 
cai na corrente sanguínea. 

No sangue, o açúcar em 
quantidade maior do que 
o necessário, ou seja, a gli-
cemia alta, estimula o pân-  
creas a fabricar e liberar uma 
dose proporcional de insuli-
na. É ela que retira esse açú-
car do sangue, fazendo bai-
xar a nossa glicemia. Parte 
desse açúcar acaba sendo 
metabolizado e armazenado 
em forma de gordura. Outra 
parte é transformada em gli-
cogênio, que serve para nos 
dar energia.

Tipos de diabetes
O diabetes mellitus, no-

me científico, é a doença ca-
racterizada pela perda total 
ou diminuição da capacida-
de do pâncreas de fabricar 
insulina.

O diabetes do tipo I, aque-
le que já se manifesta na in-
fância, é a forma mais grave 

da doença. 
Já o diabetes tipo II aco-

mete os adultos, principal-
mente após os 40 anos. Em 
geral, é uma forma mais be-
nigna, porém, não menos pe-
rigosa pelos danos que pode 
provocar nos pacientes.

Diagnóstico
O diagnóstico é fei-

to pelo médico com base 
em sintomas de muita se-
de, principalmente notur-
na, acompanhado da von-
tade de urinar várias vezes 
durante a noite. Além disso, 
a dosagem da glicemia no 
exame de sangue ou da gli-
cosúria, que mede a quanti-
dade de açúcar na urina, fe-
cham o diagnóstico.  

Cuide-se
Na atualidade, o diabe-

tes é uma das conseqüên-
cias da obesidade e da in-
gestão de dietas com alto teor 
de açúcares, de bebidas al-
coólicas (todas) e do seden-
tarismo.

Suas mais graves com-
plicações são a arterioscle-
rose, a cegueira, o infarto do 
coração, as doenças renais 
e vasculares e a gangrena 
das extremidades dos bra-
ços e pernas.
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Mercedes não teve produção à 
tarde. Na Scania, mobilização
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Salário
médio do

jovem sobe 
10% ao ano

Produção na Volks e na Ford 
sofre atraso em Taubaté

Metalúrgicos paranaenses 
cruzam os braços

Organização

O salário médio 
da população de 15 a 
29 anos aumentou, em 
média, 10,5% por ano 
entre 2004 e 2008, se-
gundo levantamento da 
Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), com base 
nos dados da Pesquisa 
Mensal de Emprego, do 
IBGE.

“É um nível de 
crescimento chinês, que 
teve ajuda de programas 
sociais”, afirmou o co-
ordenador do estudo, 
Marcelo Neri.

Em 2004, o jovem 
brasileiro recebia salário 
médio de R$ 278,92, 
que chegou a R$ 414,05 
em abril deste ano. Neri 
disse que o aumento de 
ganho do jovem está 
atrelado ao maior nível 
de estudo.

Melhor formado
Há quatro anos, 

o brasileiro de 15 a 29 
anos tinha, em média, 
8,6 anos de estudos.

Em abril passado, 
o tempo médio chegou 
a 10,4 anos.

“O maior tempo 
de estudo ajuda a expli-
car o aumento da renda 
do trabalhador jovem”, 
apontou Neri.

Com base na Pes-
quisa Nacional por 
Amostra de Domicílios, 
feita em todo o país, o 
jovem brasileiro ganha-
va, em média, R$ 274,60 
em 1992.

Naquele ano, o jo-
vem brasileiro estudava, 
em média, 6,3 anos.

Os 3 mil trabalhadores 
dos turnos da tarde na Mer-
cedes participaram, ontem,  
de assembléia na entrada 
e depois decidiram voltar 
para casas antes mesmo de 
entrar na fábrica e ligar as 
máquinas

Durante a assembléia, 
os companheiros decidiram 
suspender as horas extras 
até o final da campanha 
salarial. 

Isso significa que eles 
não vão trabalhar neste final 
de semana, dias que haviam 
sido negociados como de 
produção.

“Não tem sentido a 
companheirada trabalhar 
além da jornada, com a pro-
dução lá em cima, enquanto 
a fábrica não se dispõe a 
apresentar uma proposta 
decente de acordo”, avisou 
Aroaldo da Silva, o Padre 
Marcelo, da coordenação do 
Comitê Sindical.

Com o movimento 
de ontem, deixaram de ser 

Aroaldo fala na assembléia de ontem na Mercedes

Mobilização também envolveu trabalhadores na Scania

Assembléia de ontem entre os companheiros na Volks Taubaté

produzidos entre 100 e 130 
caminhões.

Convocação
Na Scania, ontem tam-

bém foi um dia de mobiliza-
ção entre os trabalhadores, 
que participaram de assem-
bléias no decorrer do dia. 

Pela manhã e à tarde 
foram realizados encon-
tros com os horistas, e na 
hora do almoço foi a fez 
do pessoal administrativo. 
“Estamos mobilizando a 
companheirada e convocan-
do para a assembléia deste 
sábado no Sindicato”, disse 
Daniel Calazans, coordena-
dor do Sistema Único de 
Representação.

Ele lembrou que a par-
ticipação dos trabalhadores 
é decisiva para o sucesso da 
campanha.

Da mesma forma que 
o pessoal na Mercedes, os 
companheiros na Scania 
também suspenderam a rea-
lização de horas extras.

“Queremos todos na 
assembléia de sábado, pois 
só unidos e mobilizados 

teremos nossas reivindica-
ções atendidas”, lembrou 
Calazans.

Os mais de sete mil 
trabalhadores na Volkswa-
gen e na Ford, de Taubaté, 
também fizeram paralisa-
ções, ontem, atrasando 
em uma hora o início da 
produção.

Eles fazem assem-
bléia geral no domingo 
e, como aqui, as greves 
podem ter início na se-
mana que vem caso não 

apareça uma proposta 
satisfatória.

Segundo o presidente 
do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Taubaté, Isaac 
do Carmo, é necessário 
mostrar a unidade dos 
trabalhadores nesta ho-
ra, para que a bancada 
apresente uma proposta 
que contemple todos os 
companheiros.

Os 8 mil metalúrgicos 
na Volkswagen-Audi, na 
Nissan e na Renault, na 
Grande Curitiba, estão em 
greve desde segunda-feira 
contra a enrolação das mon-
tadoras.

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos da Grande Curitiba 
acredita que a tendência é  a 
paralisação se estender por 
tempo indeterminado na as-
sembléia que fazem hoje.

“Os trabalhadores es-
tão mobilizados e cons-
cientes de que o momento 

das montadoras é altamente 
favorável, com recordes de 
produção”, afirma o presi-
dente do sindicato, Sérgio 
Butka.

Volvo
A Volvo, que também 

teve a produção paralisada 
na última segunda-feira, 
apresentou uma proposta 
ontem a tarde. 

Os trabalhadores vol-
taram ao trabalho já na 
terça-feira e hoje avaliam a 
proposta.

FIQUE
SÓCIO DO
SINDICATO


