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DE PEÃO A PROFESSOR

Ex-torneiro explica reestruturação em livro
Quem deseja saber como a
reestruturação produtiva influi em
sua vida e quer conhecer, de maneira prática e direta, o significado
de termos como kan-ban, kaizen,
just-in-time, célula de produção e
outros 150 itens relacionados ao
tema, não pode perder o livro Glossário [dicionário] da reestruturação
produtiva: a linguagem do trabalhador, escrito pelo ex-torneiro-mecânico e ex-membro da Comissão de
Fábrica na antiga Atlas Copco, em
São Bernardo, Jerônimo de Almeida
Neto, o Cascão.
A editora Visual Books, especializada em livros técnicos, lançará a obra no próximo dia 19, na Livraria Siciliano do Shopping Plaza,
localizado na Avenida Industrial, em
Santo André (próximo à Estação
Ferroviária), às 19h. Conto o que
acontece com quem não se atualiza na profissão e tento explicar, de
forma bem simples, os termos ligados à reestruturação produtiva,
conta Jerônino. O Glossário tem 80
páginas e custa R$ 15,00.
Jerônimo é filho de metalúrgico
da antiga Villares, em São Bernardo. Entrou no Senai aos 15 anos
(hoje tem 46) e aos 18 anos, já formado, começou a trabalhar na extinta Coferraz, em Santo André. Em
1989 foi para a Atlas e seguiu com
a fábrica para Barueri, onde se aposentou. Neste período formou-se
em Ciências Sociais.

AGENDA
Metaltork
Reunião hoje, às 15h, para o
pessoal das 6h às 14h, e às 18h,
para os companheiros das 7h às
17h, na Regional Diadema, para
discutir PLR.
Grupo de Teatro
Reunião hoje, às 17h, para os
interessados em participar do
grupo que o Sindicato montará. No
Departamento de Cultura, na
Sede.

Jerônimo
mostra
seu livro

Da fábrica para a academia
Logo que parou de trabalhar,
Jerônimo passou a dar aulas de
reestruturação produtiva no extinto Programa Integrar, da CNMCUT, e cursou Pedagogia. Com
o fim do Integrar, ele tornou-se
professor, sempre sobre reestruturação, na Prefeitura de Santo
André e completou seu curso de
pós-graduação em Administração da Produção.
Com toda essa bagagem, a
Prefeitura aproveitou-o como assessor dos três Centros Públicos
de Formação da cidade e hoje é
coordenador do Centro Público
Júlio de Grammont. Nas minhas

aulas, os alunos perguntavam
muito sobre termos que ouviam
no emprego. Fui anotando as
dúvidas e registrando seu significado, até que completei um dicionário bem grande. Mostrei
para a assessora pedagógica do
Centro Público, a professora
Maria Luiza, e ela disse que eu
tinha um livro em mãos, conta
Jerônimo sobre a origem da obra.
Hoje Maria Luiza é noiva do
ex-torneiro-mecânico que, aliás,
já escreveu um novo livro. Só que
este é de poemas e todos são
dedicados à Maria Luiza, que é
autora do prefácio do Glossário.

Combate ao Racismo
Reunião da Comissão, aberta aos
interessados, amanhã, 17h30, na
Sede do Sindicato.
Juventude Metalúrgica
Reunião sábado, 10h, na Sede do
Sindicato, para tratar de primeiro
emprego e intercâmbio.
Núcleo sindical de Santo André
O Núcleo Sindical do PT de Santo
André faz reunião sábado, a partir
das 16h, na Rua Januário Daniel,
80, Jardim Irene.
Irbas
Convenção domingo, às 9h30, na
Sede, para indicar candidato ao
CSE.
Embalagem Nacional
Equipe do Sindicato estará
amanhã associando novos
companheiros, das 12h às 13h30.
Fique sócio do Sindicato!
JUVENTUDE METALÚRGICA

Pela volta do passe livre - Centenas
de aposentados e pensionistas percorreram ontem pela manhã as ruas
centrais de São Bernardo e fizeram
protesto no Paço Municipal contra
projeto da Prefeitura que limita o direito
do passe livre no transporte público,
inclusive a portadores de deficiência.
Os manifestantes exigem a revogação
da medida. O protesto foi organizado
pela Associação dos Metalúrgicos
Aposentados (AMA-ABC).

Baile do forró e reggae
Músicos da categoria que toquem forró, reggae ou os dois ritmos ainda podem se inscrever para
o baile em defesa da Universidade
Pública do ABC. Para participar basta enviar sua mensagem para
jovemetalúrgico@yahoo.com.br
até o próximo dia 20 ou telefonar para
8164-30007 e falar com Maicon
Michel, coordenador da Juventude
Metalúrgica. Não deixe de participar.
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Ministério da Fazenda discutirá tabela
do Imposto de Renda com metalúrgicos
Semana que vem, uma equipe
técnica do Ministério da Fazenda
estará na Sede do Sindicato para
ouvir as propostas da categoria
sobre a correção da tabela do
Imposto de Renda. O
compromisso foi assumido ontem
pelo ministro Antonio Palocci. Há
pelo menos três anos que os
metalúrgicos fazem essa
reivindicação. Página 3

Ilustração da campanha pela correção da tabela desenvolvida pelos metalúrgicos em 2001

Depois de viver
o processo,
ex-metalúrgico
faz dicionário sobre
reestruturação.
Página 4

CRESCIMENTO

JÁ!

Centrais sindicais entregam hoje ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social da Presidência da República propostas nas quais pedem redução da jornada, queda de juros, reforma agrária,
metas de emprego, reposição de perdas
e muito mais. Página 3
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NOTAS E RECADOS
É social!
Lula: Não é possível resolver os
problemas se o governo não tiver
habilidade de envolver a
sociedade.
Exagerou!
Como presidente do Supremo
Tribunal Federal, o ministro
Maurício Correa extrapolou ao
criticar a política externa do
governo Lula.
Prejuízo
Em julho, os posto de gasolina
receberam R$ 4 milhões em
cheques sem fundo.
De mudança
Os três deputados federais
petistas que fazem oposição aos
projetos do governo Lula articulam
a formação de um novo partido.
Perguntar não ofende
Quem quer Fernandinho BeiraMar?
Anos de chumbo
Protestos aconteceram ontem em
frente ao navio chileno
Esmeralada, atracado no Rio, que
nos anos 70 foi usado como
centro de tortura de presos
políticos.
Lata de sardinha
A maior parte dos 284 mil presos,
que superlotam os 1.431 presídios
do País, foi condenada por roubo e
tráfico de drogas.
Que bom!
Neste ano, com a safra recorde,
590 mil pessoas foram
contratadas com carteira assinada
no campo.
Pobre Billings
O sistema de flotação testado no
Rio Pinheiros não consegue tornar
a água boa para consumo.
Dinheiro extra
Entram mensalmente R$ 200
milhões nos cofres da União por
conta das adesões ao Refis.
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PROEMA

Sem receber, trabalhador
monta acampamento
Depois de 54 dias de enrolação, 10 companheiros demitidos da
Proema, autopeças de São Bernardo, montaram ontem um acampamento na porta da fábrica como
forma de pressão para receber seus
direitos trabalhistas. A fábrica demitiu o pessoal e até agora não fez a
homologação.
Já fizemos vários acordos.
Num deles, a empresa propôs pagar um trabalhador por dia. Num prazo de 10 dias quitaria as dívidas com
os demitidos. Mas não cumpriu o
acordo. Por isso, a decisão dos trabalhadores, foi a de acampar na porta da fábrica e só sair de lá com o
dinheiro no bolso, afirma José Paulo
Nogueira, diretor do Sindicato.
A Proema tem cerca de 500 tra-

Trabalhadores prometem ficar na porta da Proema até receber seus direitos

balhadores no ABC e produz coluna e barra de direção para montadoras. Em Minas Gerais, ela tem
uma unidade que produz exclusivamente para a Fiat. Mesmo fazendo

parte de um grande grupo do setor
automotivo, a fábrica, além do calote aos demitidos, atrasa depósitos
de FGTS e INSS e não repassa imposto de renda a Receita Federal.

EMPREGO

Ribeirão Pires abre posto da CTR
A Prefeitura de Ribeirão Pires
inaugurou ontem uma agência da
Central de Trabalho e Renda da
CUT (CTR) na cidade. Ela irá incorporar os serviços que eram prestados pelo Posto de Atendimento ao
Trabalhador (PAT) do município
(como intermediação de mão-deobra e emissão de carteira de trabalho) e oferecerá novos serviços
aos companheiros sem emprego.
Entre as novas atividades estão a de acompanhamento psicológico ao trabalhador, palestras e cursos de qualificação para o mercado
de trabalho.
Desta forma, Ribeirão Pires
dobrará a capacidade de atendimento à população desempregada. Além
disso, a Central também implantará um serviço de captação de vagas, com um agente que visitará as
empresas do município em busca

de oportunidades qualificadas para
o trabalhador.
A CTR atenderá no mesmo local
do antigo PAT, no 3º andar do Shopping

Garden, localizado na rua Felipe
Sabag, 200, Centro. Os interessados
devem procurar o posto de segunda à
sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Cidade também terá Banco do Povo
O Banco do Povo também terá
uma agência patrocinada pela Prefeitura de Ribeirão Pires.
Ela será inaugurada amanhã,
com o objetivo de oferecer microcrédito entre R$ 200,00 e R$ 15 mil

para empreendimentos de pequeno porte do setor formal e informal.
A agência funcionará junto
com o Central de Trabalho e Renda
e atenderá pelos telefones 48257587 e 4838-7218.

Plantão amanhã na Sede
Amanhã, como em todas as
sextas-feiras, haverá plantão de
atendimento da CTR na Sede do
Sindicato, em São Bernardo. Será
das 9h às 14h e os interessados

devem levar carteira profissional
e RG.
Quem já tem cadastro não
precisa renovar a inscrição. O telefone é 4979-3699.
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CORREÇÃO DA TABELA DO IMPOSTO DE RENDA

GRITO DOS EXCLUÍDOS

Equipe de governo vai ao Sindicato

Romaria para
Aparecida

O ministro da Fazenda, Antonio Palocci,
confirmou ontem que
uma equipe técnica estará na Sede do Sindicato
para ouvir as propostas
da categoria sobre o Imposto de Renda.
Nossa reivindicação
pela correção da tabela
do Imposto de Renda
para pessoas físicas e a
correção dos valores a serem deduzidos tem pelo menos três anos.
Nos outros governos não éramos ouvidos, mas agora com o go-

verno Lula os trabalhadores estão sendo chamados, disse o presidente do Sindicato, José
Lopez Feijóo (foto).
Ele lembrou que
esta é a primeira vez
que o Sindicato recebe
uma equipe técnica do
Ministério da Fazenda.
Não deixa de ser
significativo, pois antes
a política econômica e tributária era
decidida entre quatro paredes, na
qual o trabalhador não tinha acesso, lembrou Feijóo.

Em junho, durante o 4º Congresso, nosso Sindicato voltou a
fazer essa cobrança durante a palestra que o ministro da Fazenda fez
na Sede.
Nessa oportunidade ele se comprometeu a mandar uma equipe especializada em imposto de renda, e
agora cumpriu o prometido.
Além da correção anual da tabela, também queremos na reforma
tributária a redução dos impostos do
setor produtivo e o fim da guerra fiscal entre os estados. A visita da equipe do ministério deve acontecer na
próxima semana.

Centrais apresentam pauta de crescimento
A CUT e as centrais sindicais entregam hoje ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social 21 propostas para a retomada do crescimento econômico. É preciso retomar imediatamente a meta de crescimento de no mínimo 5% ao ano, como consta do programa do governo, disse Luiz Marinho, presidente da CUT. As propostas são estas:
1. Renegociação com o FMI, eliminando restrições ao desenvolvimento econômico e aos investimentos na área social.
2. Metas semestrais de redução
da taxa de juros.
3. Taxa de juros menores para
pagadores com histórico bancário positivo.
4. Fixação de metas semestrais
para geração de postos de trabalho.

do salário mínimo para dobrar seu
poder de compra até 2006.

15. Programa de estímulo ao turismo.

8. Programa de recomposição das
perdas salariais.

16. Possibilidade de saque do
FGTS das contas individuais pra
estimular a atividade produtiva.

9. Criação de frentes de trabalho
rurais e urbanas.
10. Aprimoramento e ampliação
dos programas de formação e
requalificação profissional.
11. Estimular a PLR por setor de
atividade.

5. Realização de concursos públicos para tornar mais eficazes
os programas sociais.

12. Contratos setoriais de emergência nos fóruns de competitividade
para estimular consumo e crédito.

6. Redução da jornada semanal
para 40 horas sem redução salarial.

13. Programa de estímulo à
agroindústria.

7. Política de elevação gradativa

14. Aceleração da reforma agrária.

17. Empréstimo a juros baixos ao
trabalhador tendo como garantia
a conta do FGTS.
18. Incentivo aos investimentos
produtivos.
19. Redução dos tributos das exportações.
20. Aumentos dos gastos em infraestrutura como saneamento,
contrução, geração de energia e
reforma de estradas.
21. Metas para a redução da sonegação e queda da carga tributária.

A tradicional romaria a pé do
Grito dos Excluídos já está no Vale
do Paraíba e os participantes estarão em Aparecida do Norte no próximo domingo, dia 7. A romaria, que
acontece pelo sexto ano consecutivo, saiu domingo passado de São
Paulo e de Santo André.
Em Aparecida, eles se encontrarão com todos os movimentos
sociais que participam do Grito, que
este ano tem por tema Tirem as
mãos, o Brasil é nosso chão.
Segundo João Felício, secretário-geral da CUT, a Central apresentará em Aparecida as campanhas
nacionais Exija Carteira Assinada;
direito ao trabalho; liberdade e autonomia sindical e redução da jornada sem redução do salário.
Ao todo são 150 pessoas na
romaria pela Via Dutra, representando comunidades eclesiais de base,
movimentos populares, pastorais
sociais da região episcopal Brasilândia e Diocese de Santo André. Os
manifestantes seguem caracterizados com chapéu de palha e com o
símbolo do Grito, uma fita verde e
amarela escrita Vacine-se contra a
ALCA.
O Grito dos Excluídos é uma
manifestação popular para denunciar as diversas situações de exclusão vividas pelos brasileiros. Ocorre todos os anos no 7 de setembro,
em todos os Estados do Brasil. A
maior concentração acontece em
Aparecida. Os organizadores acreditam que as atividades em 2003
atinjam 2,5 mil localidades em todo
o País. Na capital paulista, as mobilizações serão no Museu do
Ipiranga.

