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Trabalhadores conquistaram 
também café da manhã

e vale compra.

Não fosse a mobilização, 
Carta poderia ter um caráter 

neoliberal, analisa DIAP.

marinho prefeito
pesquisa aponta

Luiz Marinho, ao lado de Alex Manente, disse que a maioria dos eleitores quer mudanças para São Bernardo
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Candidato do PT tem 64% das intenções de 
voto, contra 36% do tucano Orlando Morando 

Levantamento é do Instituto Brasmarket. Página 3

O Campeonato Bra-
sileiro retorna no final 
de semana. Por enquan-
to, quatro pontos sepa-
ram os quatro primeiros 
times da tabelas e prin-
cipais postulantes ao tí-
tulo, Grêmio, Palmei-
ras, Cruzeiro e São 
Paulo.

Na Série B, o San-
to André joga ho-
je contra o Vila 
Nova, em casa, 
às 20h30. Corin-
thians e São Cae-
tano só jogam sá-
bado. O Timão 
continua líder, com 
11 pontos de vanta-
gem, mesmo com o 
jejum de três jogos 
sem vitória.

A semana é mesmo de se-
leção. Depois de golear a 
fraca Venezuela, o Bra-
sil joga amanhã contra 
a Colômbia, no Rio de 
Janeiro.

No mundial de Fut-
sal, o Brasil – que ainda 
não levou nenhum gol na 
competição e já está clas-
sificado para as semifi-
nais – joga hoje pela pri-
meira colocação do grupo 
D contra a Ucrânia.

Felipe Massa diminuiu 
para cinco pontos a van-
tagem de Lewis Hamil-
ton no mundial de F1.  
Faltam mais duas corri-
das para o fim da tempo-
rada, na China, neste do-
mingo, e no Brasil, no dia 
2 de novembro.
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tribuna esportiva

A CUT e as centrais 
Força Sindical, CGTB, 
CTB, NCST e UGT mar-
charam juntas pelo centro 
de São Paulo, na última sex-
ta-feira, em defesa da Agen-
da do Trabalho Decente, da 
Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). No 
mundo todo foram realiza-
das mobilizações durante a 
semana passada. 

Pauta
A passeata saiu da Pra-

ça Ramos e foi até a Supe-
rintendência Regional do 
Trabalho, onde as centrais 
entregaram pauta com enfo-
que no combate às formas 
mais comuns de precari-
zação do trabalho, como 
as falsas cooperativas de 
trabalho.

“Os jovens aprendizes 
e estagiários na Alemanha 
têm mais oportunidades de 
efetivação. Em boa parte 
das empresas é grande o 
número de jovens traba-
lhando”, avaliou Joedes dos 
Santos Silva, almoxarife na 
Rolls Royce, depois de par-
ticipar de intercâmbio de 
23 dias na Alemanha e na 
Suécia.

O intercâmbio é pro-
movido há mais de dez anos 
pelo IG Metall, o sindicato 
dos metalúrgicos alemães, 
em parceria com Confede-
ração Nacional dos Metalúr-
gicos da CUT, e serve para a 
troca de experiência, com os 
participantes conhecendo 
diferentes realidades.

“Visitamos muitas em-
presas, conversamos com 
alguns membros da Juven-

Intercâmbio de jovens Brasil-Alemanha

Trabalho decente

Jovens europeus têm mais oportunidades

Jornada mobiliza
centrais em São Paulo

tude local e trabalhadores 
para saber dos avanços, das 
formas de mobilização e de 
atuação na juventude sindi-
cal nas empresas e na socie-
dade”, comentou Joedes.

Na Suécia, ele parti-
cipou do Fórum Social 
Europeu, que discutiu os 
riscos e oportunidades para 

os jovens em conseqüência 
das crises no mercado fi-
nanceiro.

“Defendemos as polí-
ticas do governo Lula vol-
tadas aos jovens, como o 
ProUni, e também levamos 
para o workshop o projeto 
biodiesel, que acreditamos 
ser um investimento que vai 

garantir o crescimento do 
País e abrir novos empregos 
e mais oportunidades aos 
jovens”, disse Joedes.

As iniciativas feitas pela 
juventude metalúrgica do 
nosso Sindicato, como o 
campeonato de game, foi 
muito elogiada pelos traba-
lhadores alemães, já que é 
uma boa maneira de atrair 
jovens e familiares para den-
tro do Sindicato. 

Participaram do fó-
rum trabalhadores jovens 
europeus, dos movimentos 
social e estudantil.

“O intercâmbio valeu a 
pena, a gente expõe as idéias, 
ouve muitas opiniões e isso 
significa mais experiência e 
crescimento. Quem sai ga-
nhando é o movimento sindi-
cal e a juventude metalúrgica 
do ABC”, concluiu Joedes.

Delegação brasileira e alemã durante o intercâmbio

Entre outras ações, centrais querem o fim das falsas cooperativas de trabalho

Para a secretária Sobre 
a Mulher da CUT, Rosane 
Silva, “é preciso aproveitar 
o momento de crescimento 
econômico para avançar na 
pauta da classe trabalha-
dora, que tem no trabalho 
decente uma importante rei-

vindicação para que sejam 
respeitados os direitos e se-
jam ratificadas e colocadas 
em prática as Convenções 
da OIT” , acrescentou.

Trabalho Decente é 
um dos 12 temas em debate 
no nosso Congresso. 

Os quatro candidatos 
apoiados pelo Sindicato 
foram escolhidos para a 
CIPA na Dana, em eleições 
realizadas na quinta-feira. 

São eles Romário Al-
ves da Fonseca; Gilson 
Alves França; Nelson Ro-
berto dos Santos, o Nelsão; 
e Ananias Batista Alves 
Júnior, o Juninho.

Eles estão compro-
metidos com a luta por 
mais segurança e melhores 
condições de trabalho.

Nova CIPA
da Dana

Organização

FIQUE SÓCIO
DA COOPERATIVA

DE CRÉDITO
DOS

METALÚRGICOS
DO ABC.

LIGUE:
4128-4259
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saiba mais

O papel da classe
trabalhadora nas eleições

Departamento de Formação
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Patrizzi

Bancários

Três novos
direitos aprovados

Greve continua pelo menos até amanhã

Organização e mobilização garantiram avanços

Voto antiecologógico
Os eleitores reelegeram 
21 dos atuais prefeitos 
das 36 cidades que mais 
desmatam no Brasil.

Fé e economia
A festa do Círio de 
Nazaré injeta mais 
de R$ 600 milhões na 
economia do Pará e o 
emprego temporário 
em Belém cresce 30%, 
estima o Dieese.  

Retorno
Com as encomendas 
da Petrobras, o Brasil 
retornará ao posto de 
segundo produtor naval 
do mundo.

No azul 
Neste ano, o Brasil 
exportou R$ 40 bilhões a 
mais do que importou.

Um, dois , três...
Conte nos dedos da sua 
mão o número de pessoas 
a quem se destina a 
dinheirama que os países 

Mais uma vez exer-
cemos uma das prin-
cipais ferramentas no 
exercício da cidadania. 
Elegemos vereadores e 
também votamos para 
prefeito.

Sem dúvida algu-
ma, esta ação represen-
ta a participação e a va-
lorização da democracia 
brasileira.

Milhares de jovens, 
adultos e idosos, sem ne-
nhuma restrição de classe, 
cor e ideologia desenvol-
veram um papel único e de 
forma igualitária : a esco-
lha do seu representante.

Alguns candidatos fi-
caram para o segundo 
turno. Isto significa que, 
mais uma vez, a socie-
dade terá que refletir e 
votar, escolhendo quem 
realmente irá nos repre-
sentar e administrar o 
município em prol do de-
senvolvimento da socie-
dade como um todo.

Votar não é só sim-
plesmente ir à urna. É 
acompanhar os debates, 
é estar próximo dos can-
didatos, ler as propostas 
e comparar.

Devemos, mais do que 
nunca, cobrar daqueles 

despejam para salvar o 
sistema financeiro.

Teimosia
A imprensa local não 
noticia que a Europa 
estatizou, mesmo
que temporariamente,
o seu sistema
financeiro.

Ouça com atenção
Entre 5% e 10% dos 
usuários que ouvem 
uma hora de música 
com aparelhos
portáteis podem ter 
uma perda auditiva 
permanente.

Sempre elas
As tevês Globo, Record 
e SBT querem cancelar 
o efeito do horário de 
verão na classificação 
indicativa de suas 
programações.

Acerte os ponteiros
O horário de verão 
começará neste sábado, 
dia 18.

que foram eleitos, se-
jam vereadores ou pre-
feitos, o seu papel diante 
da comunidade na qual 
o mesmo ficou respon-
sável de representar na 
Câmara durante os qua-
tro anos de mandato.

Ser cidadão é exer-
cer o seu papel na hora 
do voto, mas também é 
acompanhar o desen-
volvimento da sua cida-
de, opinar e questionar. 
Devemos estar cada vez 
mais próximos dos nos-
sos representantes. Para 
que, juntos, com a parti-
cipação de toda comuni-
dade, possamos desen-
volver, cada vez mais, 
políticas públicas em 
prol da sociedade como 
um todo. 

Nós, classe traba-
lhadora, temos o pa-
pel fundamental tanto 
na hora do voto, quan-
to durante o mandato 
de quem foi eleito. De-
vemos nos observar co-
mo sujeitos ativos deste 
processo e personagens 
atuantes na constru-
ção da história deste 
Brasil.

Os companheiros da 
Patrizzi, em São Bernardo, 
realizaram assembléia on-
tem para aprovar um paco-
te de benefícios negociado 
pelo Sindicato.

Os trabalhadores dis-
seram sim para a PLR, com 
pagamento em 14 de no-
vembro e 14 de fevereiro 
de 2009, café da manhã a 
partir do dia 20 de outubro 
e vale-compra a partir de 5 
de novembro.

Moises Selerges, coor-
denador de base da cidade, 
disse que essas conquistas 
vieram depois de muita luta 
dos metalúrgicos.

“A companheirada está 
de parabéns pela mobiliza-
ção que nos permitiu sentar 

à mesa de negociação com 
a empresa.”

Essa foi a primeira vez 
que o Sindicato conseguiu 
conversar com a empresa, 
que chegou na região há 
pouco tempo.

A direção da fábrica 
se comprometeu, ainda, a 
iniciar o processo eleitoral 
para a CIPA, no próximo 
mês, e a elaborar um plano 
de cargos e salários a partir 
de janeiro.

Os bancários de todo 
o País completaram ontem 
o sexto dia de greve como 
forma de quebrar a intran-
sigência dos banqueiros 
que não querem melhorar 
a proposta de campanha 
salarial. 

Na capital, mais de 
14 mil bancários cruzaram 
os braços e paralisaram as 
atividades de 308 agências 
e centros administrativos. 
Em todo o Brasil, mais de 
5 mil agências estiveram 
paradas.

O presidente do Sindi-
cato dos Bancários de São 
Paulo, Luiz Cláudio Mar-
colino, disse que a categoria 
manteve a greve forte, ape-
sar da ação policial, medidas 
judiciais e constrangimento 
para tentar obrigar os ban-
cários a voltar ao trabalho. 

“Enquanto os banquei-
ros não apresentarem uma 
proposta que corresponda 
às reivindicações dos traba-
lhadores, a greve continua”, 
disse ele.

Aqui no ABC, a pa-
ralisação atingiu cerca de 
120 agências, localizadas 
nos principais bairros da 
região. 

Maria Rita Serrano, 
presidente do sindicato do 

ABC (foto), avaliou como 
positiva a greve de ontem, 
já que conseguiu parar mais 
agências que na sexta-feira. 

“Fazia tempo que não 
tínhamos um movimento 
tão forte”, comentou. 

Ela avisou que a greve 
vai continuar pelo menos 
até amanhã, quando haverá 
uma avaliação nacional do 
movimento.

“Poderemos mudar a 
estratégia, parar outros seto-
res dos bancos, decidir por 
greve em agências de apenas 
um banco ou decidir pela 
expansão do movimento”, 
comentou.
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Wilson Magão

Siraque: “Falta conteúdo para Aidan”

Doação
de sangue

Baile da 
AMA-ABC
é sábado

Nova pesquisa mostra Marinho com 28 pontos percentuais na frente do tucano, depois do apoio de Manente

Manifestação da categoria por direitos sociais na Constituição, em julho de 1988
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Eleições 2008

20 anos da Constituição

Marinho tem 64% de preferência

Mobilização popular garantiu avanços 
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Pesquisa da Brasma-
rket, divulgada ontem pelo 
jornal ABCDMaior sobre 
a preferência dos eleitores 
para a prefeitura de São 
Bernardo, aponta o can-
didato Luiz Marinho (PT) 
com 64% dos votos válidos, 
enquanto o tucano Orlando 
Morando tem 36%. 

O levantamento foi fei-
to na quinta e na sexta-feira 
da semana passada, com 
margem de erro de 3% para 
cima ou para baixo.

No primeiro turno, 
Marinho havia ficado com 
48,2% dos votos e Morando 
com 37,5%, uma diferença 
de pouco mais de 10 pontos 
percentuais. Agora, a dis-
tância entre eles aumentou 
para 28%.

Uma das análises para 
esse resultado é a trans-
ferência de votos a Luiz 
Marinho dos eleitores que 
no primeiro turno votaram 
em Alex Manente (PPS) e 
Evandro de Lima (PTdoB), 
que agora apóiam o candi-
dato do PT.

Outro dado é  que elei-
tores de Morando também 
podem ter mudado de la-
do, já que ele aparece nesta 
pesquisa com intenção de 
votos menor que a votação 
que obteve.

De todos os aspectos 
políticos determinantes para 
os avanços sociais na atual 
Constituição, que acaba de 
completar 20 anos, o De-
partamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar, o 
DIAP, destaca a participa-
ção popular. 

A Constituinte foi o 
coroamento do processo 
de democratização após os 
21 anos de ditadura militar, 
com o povo participando 
ativamente da construção 
do novo ordenamento jurí-
dico brasileiro.

Foi nesse clima que a 
sociedade lutou pela remo-
ção do entulho autoritário 
e pelo reconhecimento de 

Na pesquisa espon-
tânea, sem apresentação 
dos nomes dos candidatos, 
55% responderam Luiz 
Marinho, 31% preferiram 
Orlando Morando, 2% dis-

seram nenhum dos dois e 
12% afirmaram não saber 
ou disseram que vão anular 
o voto. 

Por fim, do total de 
entrevistados, 80% disse-

ram estar absolutamente 
certos do voto em favor do 
candidato que escolheram, 
enquanto 1% disse que 
existe ampla possibilidade 
de mudança.

Em Santo André, o 
candidato petista Vander-
lei Siraque disse que seu 
adversário, o vereador Ai-
dan Ravin (PTB), não tem 
programa de governo. 

“Ele parece pastel de 
vento, é muito cheio, mas 
por dentro não tem nada. 

A banda Musical Ske-
ma é a convidada para o 
baile que a Associação dos 
Metalúrgicos Aposentados 
do ABC (AMA-ABC) vai 
realizar neste sábado, na 
Sede do Sindicato.

Com preços popu-
lares, o baile começa às 
18h30. As reservas de 
mesa devem ser feitas pelo 
telefone 4127-2588.

Falta conteúdo”, comentou 
o petista.

Ele criticou o fato de 
Aidan não ter se licenciado 
da Câmara para fazer a cam-
panha. Em Mauá, mais de 
700 veículos participaram 
no domingo de carreata do 
candidato Oswaldo Dias 

(PT). 
A campanha do petis-

ta denunciou que, nos úl-
timos dias, já apareceram 
três jornais sem assinatura 
com ataques pessoais a 
Oswaldo Dias, que no pri-
meiro turno teve 48,16% 
dos votos válidos.

Para Nilton Leão da 
Silva, o Dino, trabalhador 
na Ford Caminhões.

Ele está  internado no 
hospital São Luiz e as doa-
ções podem ser feitas no 
nome dele no Hospital do 
Câncer, Rua Antonio Pru-
dente, 211, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h, e 
aos sábados das 8h às 17h, 
e no Hospital do Coração, 
Rua Abílio Soares, 176, de 
segunda a sábado, das 8h 
às 17h.

Para Sakae Mori, tam-
bém no Hospital do Co-
ração.

direitos, inclusive sociais, 
que tinham sido sufocados 
ao longo do período do go-
verno militar.

No mundo do traba-
lho, por exemplo, o DIAP, 
com apoio das centrais, 

confederações, federações 
e sindicatos, coordenou a 
emenda consensual do mo-
vimento sindical.

Desta forma, a Consti-
tuição incorporou conquis-
tas importantes de proteção 

e seguridade social, contra-
riando a política neoliberal 
dos governos Ronald Rea-
gan (EUA) e Margaret Tha-
tcher (Inglaterra). 

Para o DIAP, não fosse 
aquela conjuntura favorável, 
certamente a Constituição 
brasileira, a exemplo da do 
Chile e de outros países 
latino-americanos, teria ti-
do um viés neoliberal, sem 
proteção às empresas e à 
economia nacional e, prin-
cipalmente, sem previsão 
constitucional de direitos 
sociais e trabalhistas, e com 
a privatização da Saúde e 
da Previdência, forças mo-
trizes da proteção social no 
Brasil.

Cibele Aragão


