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Compra superfaturada de máquinas de hemodiálise pode ter rendido R$ 24 milhões ao esquema
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semana passada descobriu fraudes
em licitações do Ministério da Saú-
de, prendeu 17 pessoas entre ser-
vidores federais, lobbystas e em-
presários.

De acordo com a Polícia Fede-
ral, o esquema funcionava desde o
governo Collor e desviou R$ 2 bi-
lhões. Entre os presos está o ex-co-
ordenador de Recursos Logísticos
do Ministério da Saúde, Reginaldo
Muniz. A área é um departamento
essencial do Ministério, pois organi-
za as licitações para compra dos
remédios que são distribuídos pelo
Sistema Único de Saúde.

Os servidores envolvidos na
fraude passavam informações sigi-
losas de licitações e beneficiavam
fornecedores com superfatura-
mento na compra de hemoderivados
e equipamentos na área de Saúde.

O ministro Humberto Costa

afastou 25 subordinados e instalou
auditoria em todas as compras fei-
tas a partir de 1998.

A importação de hemoderi-
vados representa o segundo maior
gasto do Ministério da Saúde com
medicamentos. Antes do governo
Lula o País gastava R$ 372 milhões
ao ano com essas compras. A par-

tir de março de 2003, houve uma
economia de 42% nos custos.

Estranhamente, José Serra,
que foi ministro da Saúde do gover-
no FHC, achou tudo muito esquisi-
to. “Não tem denúncia de nada e, de
repente, começam a investigar na
semana em que eu saio candidato
a prefeito da capital”, esquivou-se.

Esta é a oportunidade para
você que está procurando imóvel
para morar ou investir.
• ótima localização, na Avenida
Humberto de Alencar Castelo
Branco, 1.300, em São Bernardo,
próximo ao Parque dos Pássaros.
• excelente infraestrutura de co-
mércio, transporte e lazer.
• excelente condições de paga-
mento, inclusive para quem paga
aluguel.
• parcelas da entrada negociadas
de acordo com disponibilidade do
comprador.
• área verde de 3.400 metros qua-
drados, com bosque, pista de
cooper e muito lazer.
• financiamento pela Caixa Eco-
nômica Federal, com garantia de
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entrega 15 me-
ses depois da
assinatura do
contrato.
• sistema Sacre,
com parcelas
decrescentes, e
juros de 0,68%
ao mês.
• portaria central
com segurança
24 horas e por-
tões automatizados.
• vaga na garagem para todos os
apartamentos.
• escritura na assinatura do con-
trato.
• seguro de vida, que garante a qui-
tação do imóvel no caso de morte
ou invalidez do titular.

• seguro de obras, que garante
o término dentro do prazo esta-
belecido.

Atendimento no 1º andar da Sede,
de 2ª feira a 6ª feira, das 10h às
18h, ou ligue para 4128-4200, ra-
mal 4252.

O companheiro Nelcir
Rodrigues da Silva, o Morce-
gão, diretor do Sindicato e tra-
balhador na Metal Leve, preci-
sa de qualquer tipo de sangue.
Ele foi submetido a terceira ci-
rurgia de coração. Os doado-
res devem se dirigir a qualquer
um destes pontos: Hospital
do Câncer, rua Professor An-
tonio Prudente, 211, Liberdade.
Hospital do Coração, rua
Abílio Soares, 176, Paraíso.
Hospital Alvorada Santo
Amaro, av. Mario Lopes Leão,
414, Santo Amaro.

• Turmas com no máximo 10 alu-
nos e separadas por idade.
• Vários horários, inclusive aos
sábados.
• Ênfase em conversação.
• Três aulas semanais com uma
hora de duração.
• R$ 25,00 mensais, mais mate-
rial didático para o curso todo: R$
60,00 (divididos em três vezes).

Inscrições na Regional Dia-
dema abertas até dia 8 de junho.
As aulas começam dia 14. O
atendimento vai de segunda às
sextas-feiras, das 10h às 19h.
aos sábados, 9h às 17h.

A Regional fica na av. Encar-
nação, 290, pertinho do terminal
Piraporinha do trólebus. Informa-
ções pelo telefone 4066-6468.
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Dois acordos que têm a
participação do Sindicato,

assinados nesta semana, vão
contribuir com o desenvolvimento

regional e geração de emprego.
Um deles prevê a criação da
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Luta é na Sanches
Blanes e na Godks.
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Renda cai, mais pessoas na
família vão a busca de trabalho

e desemprego aumenta.
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Universidade do Empreendedor.
Outro é o Arranjo Produtivo
Local, que pretende unir algumas
atividades de micro e pequenas
empresas. Conheça os dois
projetos na página 3.
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Departamento Jurídico
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Vicentinho assina protocolo para criar o centro de empreeendedorismo

Desentoca Alckmin
Professores e funcionários da
Universidade Estadual Paulista de
Rio Claro e de Araraquara
entraram ontem em greve.
Querem reajuste de 16%.

Já teve mais brilho
De acordo com os dados do MEC,
um terço dos professores da rede
pública no País se classifica como
pobre, já que que 65,5% têm renda
familiar entre dois e dez salários
mínimos.

Fogo amigo
O vice José Alencar vai
encaminhar ao titular Lula
programa de recuperação do
salário mínimo.

Quase fechados
O PT fechou questão e quer que
sua bancada de deputados
federais aprove o mínimo de R$
260,00. 17 deputados petistas
querem os R$ 275,00.

Escaldados
Depois do escândalo na compra
de homoderivados, diminuiu o
número de doadores de sangue.

Foi à luta e levou
Loja do supermercado Carrefour,
em  Recife, foi condenada pelo
TST a pagar R$ 50 mil por danos
morais a um ex-funcionário
submetido a revista e humilhações
diante de seus colegas.

Efeito contrário
A guerra no Iraque fortaleceu a
rede Al Qaeda, que agora está
organizada em 60 países.

Fôlego
As vendas domésticas de carros
novos cresceram 20% em maio
em relação ao mesmo período de
abril. Foram vendidas 90 mil
unidades, contra 75 mil de abril.

Parabéns
Ontem fez 60 anos que a CIPA foi
implantada no Brasil.

A atuação firme dos sindicatos
de trabalhadores, especialmente do
nosso, em conjunto com entidades
da mulher, mais a Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB) e a Associa-
ção Brasileira de Advogados Traba-
lhistas (ABRAT), foi decisiva para
uma importante conquista junto ao
Tribunal Superior do Trabalho.

A garantia no emprego à ges-
tante, muito embora constar na
Constituição de 1988, vinha sendo
restringida pela Justiça do Trabalho,
que exigia prévia comunicação ao
empregador do estado de gravidez.
Era o que estabelecia a Orientação
Jurisprudencial nº 88 (OJ), da Seção
de Dissídios Individuais (SDI).

Revendo esse entendimento,
após longos debates em processos
envolvendo gestantes, e procurando
adequar a finalidade do legislador
constituinte com a prática geral, o
TST modificou a OJ nº 88, retirando
a exigência de comunicação anterior
às empresas.

Basta a comprovação de que a
gestação se deu antes da demissão
para ter direito à estabilidade. Essa
prova é facilmente obtida, mediante
o atestado médico ou o exame de
gravidez.

Direito Social
E não poderia ser diferente, pois

o que a Constituição quis garantir foi
o direito à criança, muito maior e
mais abrangente do que uma sim-
ples estabilidade provisória. Trata-se
de um direito de cunho social, de in-
teresse do Estado. Garantir empre-
go e salários à gestante é garantir
que o ser humano virá ao mundo e
não ficará desamparado, pois sua
mãe não estará desempregada num
dos momentos mais importantes e
necessários de sua vida.

Essa proteção é fundamental,
pois muitos empregadores, com vi-
são estreita e pequena, interessados
apenas em cortar custos e obter lu-
cros, são afoitos em promover dis-
pensas de trabalhadores acidenta-
dos, doentes, idosos e gestantes.

No caso das mulheres, a situa-
ção ainda é pior já que muitas em-
presas não as contratam ou chegam
a exigir atestado de esterilidade. Mas
esse absurdo é assunto para uma
próxima oportunidade.

Nosso Sindicato é uma das
entidades participantes do projeto
Universidade do Empreendedor, um
centro de capacitação e formação
de empreendedores já estabeleci-
dos ou que pretendem montar ne-
gócios nos setores da indústria, co-
mércio e serviços.

A universidade terá capacida-
de para 1.800 alunos em cursos gra-
tuitos com duração entre três a 18
meses. Além de matérias curricu-
lares, o centro vai ter unidades prá-
ticas de ensino em diversos seto-
res como eletrônica, farmácia, me-
cânica, padaria e roupas.

A universidade também vai dar
orientações de como abrir um ne-
gócio próprio. Dados do Sindicato da
Micro e Pequena Empresa mostram
que apenas 50 mil empresas sobre-
vivem das 450 mil abertas todo ano.

O projeto conta com apoio de

A Agência de Desenvolvimen-
to ABC e o Sebrae-SP assinaram
segunda-feira convênio que prevê a
criação do Arranjo Produtivo Local
(APL) para os setores de autopeças,
plásticos e ferramentarias.

De acordo com o coordenador
do projeto, Ciomar Okabayashi, o
APL tem o objetivo de impulsionar
formas de atuação conjunta entre
as pequenas e microempresas par-
ticipantes. Já existem 340 acordos
semelhantes em todo o País e o do
ABC é o primeiro numa região me-
tropolitana.

Segundo Paulo Dias, diretor do
Sindicato que participou da elabora-
ção do projeto, cabe ao Sindicato
agora indicar empresas para toma-
rem parte do convênio e avaliar cri-
térios de entrada, segundo o perfil
destas empresas. “Dificilmente terão
acesso fábricas com FGTS e INSS
atrasados ou que mantém atitudes
anti-sindicais”, explicou ele.

várias entidades, instituições públi-
cas e privadas e da Agência de De-
senvolvimento do Grande ABC. Um
dos participantes é o deputado fe-
deral Vicentinho, que está fazendo
a articulação com as entidades que
possam ser parceiras no projeto.

O diretor do Sindicato, Francis-

co Duarte, o Alemão, disse que a
Universidade vai contribuir com a
política de geração de emprego e
renda. “É um projeto de formação e
qualificação que muda o perfil dos
trabalhadores e ajuda na criação e
atração de novas empresas”, co-
mentou.

O prefeito João Avamileno assina o acordo observado pelo diretor do Sebrae Paulo Okamoto

Com recursos de R$ 1,7 mi-
lhão do Sebrae e mais R$ 100 mil
da Agência ABC, o APL será dirigi-
do para três áreas industriais: 25
fábricas de autopeças, 25 de plásti-
cos e 10 de ferramentaria que em-
preguem até 99 trabalhadores.

O convênio irá fornecer a es-
sas pequenas e microempresas
instrumentos e o conhecimento pa-
ra criarem um novo modelo de atua-

ção conjunta na  compra de maté-
rias-primas e insumos, nos planos
de marketing, nas estratégia de
vendas e no acesso ao mercado
externo.

“Queremos um sistema que
incremente a economia regional,
produza benefícios para essas em-
presas e também para o ABC, en-
tre eles novos empregos e mais ren-
da”, afirmou Dias.

Tentativa da Sanches Blanes,
fábrica de máquinas em Ribeirão
Pires, de empurrar oferta de PLR foi
rechaçada pelos trabalhadores que
começaram processo de mobili-
zação.

Eles já haviam rejeitado o valor
anteriormente oferecido pela fábri-
ca. Não contente, a empresa fez
sua própria assembléia oferecendo
um valor ainda menor que o propos-
to em mesa de negociaçao com o
Sindicato.

“A fábrica quis aproveitar um
momento em que o pessoal esta-
va na luta e expectativa do acordo
de desconto de empréstimo em
folha para impor uma proposta de
PLR muito ruim”, disse o coorde-
nador da Regional Santo André,
Geovane Correa. Segundo ele, os
trabalhadores não admitem nego-
ciação de PLR sem participação
do Sindicato.

Desconto em folha
Depois de mais de cinco me-

ses de negociação, o Sindicato con-
seguiu que a Sanches Blanes ade-
risse ao acordo que permite ao tra-

O aumento da procura por tra-
balho fez o desemprego alcançar
em abril 13,1% da população eco-
nomicamente ativa nas seis maio-
res regiões metropolitanas do País,
segundo pesquisa do IBGE.

Nessas seis regiões são 2,8
milhões de desempregados. O per-
centual é recorde, derrubando os
13% pesquisados em junho e agosto
do ano passado.

De acordo com o IBGE, o au-
mento da procura por emprego
deve-se à queda da renda familiar,
isto é, pessoas da família voltaram
a procurar emprego para comple-
mentar o orçamento.

A maior parte das pessoas ina-

Em abril, companheiros na Sanches Blanes haviam parado pelo acordo de empréstimo

balhador fazer empréstimo com
mensalidades descontadas em fo-
lha de pagamento.

O acordo foi assinado com o
banco BMG e a operação já está dis-
ponível. Hoje, o Sindicato e o banco
fazem um plantão na fábrica a par-
tir das 10h para explicar o benefício
e tirar dúvidas.

Possibilidade de greve
Assembléia dos companheiros

hoje na Godks, fábrica de autopeças
em Diadema, pode deflagar greve
por causa da recusa da empresa
em negociar pauta que reivindica

PLR e regularização de funções. O
comunicado de greve foi enviado
sexta-feira para a fábrica.

A bronca dos companheiros é
que a empresa apenas anunciou ao
Sindicato que está impossibilitada de
qualquer negociação.

Rejeição na Arteb
Os companheiros na Arteb, em

São Bernardo, rejeitaram proposta
de PLR ontem em assembléia. Ago-
ra, todos estão convocados para
reunião na Sede do Sindicato neste
sábado, às 9h, para discutir os en-
caminhamentos da luta pela PLR.
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tivas e que passaram a procurar tra-
balho são mulheres, jovens de até
24 anos e com 11 anos de estudo.

A mesma pesquisa apontou
em abril queda de 0,9% na renda do
trabalhador em relação a março.

O rendimento médio ficou em
R$ 868,50, equivalente a 3,5 salá-
rios mínimos.

Na semana passada, pesqui-
sa Seade/Dieese mostrou que, em
abril, a taxa de desemprego na re-
gião metropolitana era de 20,7% da
população economicamente ativa.
O crescimento se deu pelo mesmo
motivo, mais gente a procura de
emprego por causa dos sinais de
reaquecimento da economia.
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Carbono Lorena
Reunião hoje, na Regional Santo
André, às 15h30, para discutir
proposta de mudança
no horário de trabalho, PLR e
problemas internos.
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