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ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE FÁBRICA
O compromisso da atual direção do sindicato, por seu presidente

Renato Soares, era de democratizar e dar transparência para a eleição
da representação interna dos trabalhadores. E, para isso, algumas

mudanças foram feitas nos critérios para realização do pleito, como a
redução do mandato de 3 para 2 anos. A proposta de campanha foi

cumprida e os trabalhadores do Consórcio Modular Volkswagen poderão
escolher seus representantes na sexta-feira, dia 5, a partir de 3h.

Para que todos os turnos participem a eleição terá início no dia 5, às
3h e se encerrará às 21h.
Haverá 3 urnas, que serão distribuídas da seguinte forma:
1 para os trabalhadores da AKC e Carese;
1 para os trabalhadores da Continental, Maxion, Arvin Meritor, Power-
train e Remon e;
1 para os trabalhadores da Volkswagen.
Serão eleitos dois candidatos, o mais votado da Volkswagen e o mais
votado das empresas do Módulo. E para cada mesa haverá dois mesá-
rios, um indicado pelo sindicato e um pelas empresas.

Como será a eleição?

Candidatos:
Alair - Alair da Silva - Powertrain

Frangão - Marco Antônio da Silva  - AKC

Paraná - Marcos Horácio de Castro Andrade - Volkswagen

Renato - Renato Brito do Carmo - Volkswagen

Você sabia?
O fornecimento de

equipamentos de prote-
ção individual aos fun-
cionários não exime a
empresa de pagar o adi-
cional de insalubridade.

A empregadora só
fica isenta se provar
em laudo pericial que
havia fiscalização e
que o uso efetivo des-
ses aparelhos elimi-
nam os riscos à saúde
do trabalhador. Sabe-se
que o máximo que os
aparelhos fazem é iso-
lar o trabalhador, porém
o risco permanece ao
seu redor.

INSALUBRIDADE

Mais um compromisso cumprido
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Vasectomia grátis
O sindicato informa

aos interessados os re-
quisitos para aqueles
que desejam fazer a va-
sectomia. Veja abaixo:
- capacidade civil plena;

- idade acima de
25 anos;

- ter, pelo menos, 2
filhos vivos e;

- participar de três
palestras.

ONDE PROCURAR:ONDE PROCURAR:ONDE PROCURAR:ONDE PROCURAR:ONDE PROCURAR:
VVVVVolta Rolta Rolta Rolta Rolta Redonda:edonda:edonda:edonda:edonda:

Grupo de Planejamento
Familiar em todas as uni-

dades básicas de saúde
(Posto de Saúde).

Barra Mansa:Barra Mansa:Barra Mansa:Barra Mansa:Barra Mansa: Hos-
pital da Mulher, sala de
planejamento familiar
(Rua Tenente José Eduar-
do, 200 - Ano Bom).

Resende:Resende:Resende:Resende:Resende: Casa da
Mulher (Rua Pandiá
Calógeras, 193 - Jar-
dim Jalisco).

Após as palestras de
esclarecimento, o interes-
sado terá 60 dias para
manifestar a vontade e a
realização da cirurgia.

Reunião com a BBS
Na semana passada,

em reunião realizada com
os representantes da BBS,
a direção do sindicato
deu continuidade as dis-
cussões sobre as pendên-
cias do dia-a-dia dos
trabalhadores.

A empresa apresentou
uma proposta de substi-
tuir a cesta básica atual
por um cartão alimenta-
ção no valor de R$
50,00, sendo o trabalha-
dor pagará uma taxa de

administração de R$
6,00. A vantagem do
cartão é que poderá ser
usado no mercado con-
veniado da sua escolha,
e ainda poderá escolher
os produtos conforme a
sua necessidade.

Na próxima semana
estaremos realizando
uma consulta com os tra-
balhadores para saber se
os companheiros aceitam
ou não substituir a cesta
pelo cartão.

A crise, suas causas e conseqüências
A tempestade financei-

ra, para usar uma expres-
são do ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, ou o
terremoto, como diz Igná-
cio Ramonet, do Le Mon-
de Diplomatique, são os
adjetivos mais amenos
para qualificar a maior cri-
se do sistema financeiro,
depois de 1929.

O mundo virtual, de faz
de conta, que movimenta
seis vezes a riqueza mundi-
al sem qualquer regula-
mentação, algo como 250
bilhões de euros, veio a
baixo.  Os prejuízos são in-
calculáveis, mas ninguém
discute as causas dessa tra-
gédia. Discute-se apenas o
que o governo de cada
país ou Estado fará para
estancar as larvas do vul-
cão, que derretem merca-
dos mundo afora.

Um debate das causas

levaria, inevitavelmente,
ao reconhecimento do fra-
casso das políticas neoli-
berais, que tinham como
slogan, na gestão Reagan,
"O Estado não é a solu-
ção, é o problema". Po-
rém, quando o "deus mer-
cado" falha - e falhará
sempre porque sua ga-
nância não aceita limites
- recorre-se sempre ao Es-
tado, subtraindo recursos
que deveriam ser aplica-
dos em favor dos povos. A
lógica dos capitalistas, no-
tadamente os rentistas, é
sempre a mesma:  privati-
zar os lucros e socializar
os prejuízos.

A irresponsabilidade
dos banqueiros dos países
centrais, especialmente
dos EUA, nunca punida
de forma exemplar, preju-
dica a todos, num efeito
dominó por força da glo-

balização dos mercados.
Assim, país como o Brasil,
cujo sistema financeiro es-
tava saneado, sofre as
conseqüências da crise,
seja com a transferência de
recursos das multinacio-
nais aqui instaladas para
socorrer suas matrizes, seja
com a especulação nas
bolsas de valores e no
câmbio, seja com a redu-
ção das exportações.

O fato é que a crise sai
do mundo virtual e atinge
em cheio a economia real,
com a escassez de crédi-
to, com a redução dos in-
vestimentos e, conseqüen-
temente, com a desacele-
ração da economia mun-
dial. Tudo isso resulta em
menos investimentos e me-
nos produção, especial-
mente em países cuja
pauta de exportação é
fundamental para o equi-

líbrio da balança comer-
cial e de serviços com o
resto do mundo, como é
o caso brasileiro.

O desafio, agora, é
punir os responsáveis e
superar a crise com garan-
tia de crédito, regulamen-
tação dos mercados, e es-
tímulo e apoio aos investi-
mentos, para preservar os
empregos e manter a ren-
da das famílias, sob pena
de uma grande recessão
ou mesmo depressão eco-
nômica mundial.

O irônico é que so-
mente o Estado, aquele
ente que os neoliberais
apresentavam como o
"problema", poderá evitar
essa tragédia, fornecendo
os meios: crédito, regula-
ção e investimento.

 *Antônio Augusto de
Queiroz é jornalista, analis-
ta político e diretor do Diap.


