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A impressora que será usada pelo Senai para fazer a Tribuna Braile
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Assembléia dos trabalhadores na TRW Diadema ontem à tarde aprova a PLR

Acordo com a Nacional

Embalagens, de Ribeirão

Pires, foi aprovado na

sexta-feira junto com a

PLR, conquistada também

na TRW Diadema, SMS e

Carbono Lorena. Página 2

A renda dos moradores nas nações mais
ricas do mundo praticamente triplicou

nos últimos 40 anos, enquanto a renda
dos mais pobres continua estagnada. Foi
com base nestes dados que o presidente

Lula abriu ontem a 11ª Conferência das
Nações Unidas sobre Comércio e

Desenvolvimento (Unctad), em São
Paulo, quando voltou a cobrar mudanças

na ordem econômica mundial.
O evento debate políticas econômicas

mundiais. Página 3
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A Comissão dos Metalúrgicos
com Deficiência lança amanhã a ver-
são da Tribuna Metalúrgica im-
pressa no método Braile. O lança-
mento acontece às 14h, no auditó-
rio da Sede do Sindicato, e todos es-
tão convidados.

O método Braile é usado por
pessoas com deficiência visual que
identificam as letras por meio de
pontos em alto relevo aplicados em
papel. A versão será publicada um
vez por mês com os textos do Sem
Lenço, Sem Preconceito (página
mensal da Comissão na Tribuna
Metalúrgica) e um resumo das prin-
cipais notícias da categoria.

A impressão da Tribuna Braile
será feita pelo Senai Ítalo Bologna,
de Itu, com tiragem inicial de 300
exemplares. A escola desenvolve e
aplica cursos de formação profis-
sional às pessoas que são portado-

Depois de um mês de campa-
nha, os trabalhadores na Scania re-
colheram 1.800 peças de roupa, 180
cobertores e a montadora doou ou-
tros 300 cobertores.

A campanha do agasalho foi
promovida pelo Grupo Superamigos
e pelo Sistema Único de Represen-
tação (SUR). Todo o material come-
çou a ser entregue ontem ao Lar São
José, à Casa de Jacó, ao Lar Maria

ras de necessidades especiais.

Cadastre-se
A Tribuna Braile pode chegar a

todos os interessados. Se você co-
nhece alguém que queira receber a
versão do jornal, seja um compa-
nheiro de trabalho, um amigo ou

parente, peça para se cadastrar pelo
telefone 4128-4200, ramal 4213,
com Nanci; por carta (Rua João
Basso, 231 - Centro de São
Bernardo - CEP 09721-100)  ou pelo
sbase@smabc.org.br.

Informe nome completo, ende-
reço, profissão e local de trabalho.
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e Sininha, ao Recanto Infantil Mauá
e à Escola Mauá Sada Umeizawa,
que cuidam de crianças carentes.
Algumas famílias necessitadas da
região, já assistidas pelo Superami-
gos, também serão ajudadas. O
Superamigos é um grupo de com-
panheiros na Scania que recolhe
doações dos trabalhadores para
ajudar regularmente famílias caren-
tes e entidades assistencias.

O pessoal do SUR e Grupo Superamigos com os agasalhos arrecadados

Conforja
Os trabalhadores celetistas
nas quatro cooperativas que
formam a Uniforja (Cooperlafe,
Coopertratt, Coopercom e
Cooperfor) estão convocados
para reunião hoje, às 18h, na
Regional Diadema, para
discutir PLR.

Doe sangue
O jovem Vanderson de Souza
Viana precisa de doadores de
sangue. A doação pode ser
feita na Rua Iguatinga, 396, em
Santo Amaro (5867-6196) ou
na rua Prof. Tranquili, 99, Santa
Cruz (5082-1483). Mais
informações com José Viana,
tio do jovem e trabalhador na
Ford, no 4174-8838.
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Acendeu o farol vermelho
no Parque São Jorge. O

Corinthians entrou na zona de
rebaixamento.

O jogo com o Goiás foi
péssimo, o Timão caiu para

o 20 º lugar e Tite disse que gos-
tou. Mentira!

O Santos melhorou. Mas é
feio comemorar apenas

porque deixou a rabeira do torneio.

Coitado do Vampeta. Levou
vaia ao ser substituído.

Fábio mostrou porque está
na Seleção. Pegou tudo

contra o Palmeiras.

Vágner Love lutou muito na
despedida. Deixa saudade e

a dúvida: quem fica no seu lugar?

O que houve com o São
Caetano?

O São Paulo está em 2º,
na semifinal da Libertado-

res e a crise ronda o Morumbi.
Vai entender...

A Globo transmite ao vivo,
às 21h45, a partida de

amanhã contra o Once Caldas

Quem diria? Viva o Santo
André que está na final da

Copa do Brasil!

Gênio é gênio. Zidane virou
o jogo contra a Inglaterra em

dois minutos. E nos descontos.

Fernanda Keller, 40 anos, dispu-
tará prova com 4 km de natação,
180 km de ciclismo e 42 km de
corrida.

Nem precisa entrar na pis-
ta. Schumy é sempre 1º
e Rubinho 2º. A tigrada

briga pelo resto.
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Kofi Annan, secretário-geral da ONU, abre
a Unctad no Anhembi, em São Paulo
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Departamento de Formação
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O presidente Lula fala na abertura do 11º Unctad, ontem em São Paulo
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No discurso que abriu a 11ª
Conferência das Nações Unidas
sobre Comércio e Desenvolvimen-
to (Unctad), ontem em São Paulo, o
presidente Lula voltou a cobrar mu-
danças na ordem econômica mun-
dial, reafirmou a necessidade de in-
tensificar o combate à fome no
mundo e de fortalecer o G-20, gru-
po que reúne países em desenvol-
vimento.

”Estamos conscientes de que
o desenvolvimento não é um pre-
sente que a comunidade interna-
cional dará às nossas nações. Sa-
bemos que é preciso fortalecer a
nossa união para negociar”, afirmou.

Exploração
Lula apresentou números so-

bre o crescimento dos países po-
bres nos últimos cinco anos. Exa-
tos 55 cresceram menos de 2% ao
ano nesse período, 23 regrediram e
16 tiveram expansão acima de 3%.
Comparou também a renda per
capita das nações pobres e ricas
nos últimos 40 anos e constatou que
a dos mais pobres continua estag-
nada enquanto a dos mais ricos
quase triplicou.

Segundo o presidente, medi-
das neoliberais dos últimos anos su-
bestimaram o papel do investimen-
to público e do consenso social na
construção da estabilidade e do de-
senvolvimento. “E os sacrifícios re-
caíram sobre países que já estavam
exauridos”, concluiu.

Mercosul
Outro importante encontro é

promovido hoje pela Prefeitura de
Santo André, que realiza o seminá-
rio internacional As cidades e a
integração econômica no Mercosul.
A reunião dará atenção especial a
complementação produtiva entre
municípios do Mercosul (formado por
Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina),
do Chile e da Bolívia. Três debates di-
ferentes sobre o assunto acontecem
entre 8h30 e 18h no auditório das In-
dústrias Rhodia, em Santo André.

Muito bom!
A produção industrial cresceu
6,1% nos primeiros quatro meses
do ano.

Rumo certo?
Lula disse que quer levar o
crescimento econômico a um
patamar histórico.

Tiroteio
A deputada Havanir é candidata à
prefeitura da capital pelo Prona
com o objetivo de atacar as
administrações do PT.

Mão grande
Em São Paulo, ex-assessores do
vereador Vanderlei Jangrossi
acusam o parlamentar de ter
ficado com parte de seus salários.

Atropelando a lei
Os senadores passaram por cima
dos prazos legais para votar
emenda recuperando 3.411 vagas
de vereadores cortadas pela
Justiça Eleitoral.

Promessa vazia
O ministro da Previdência, Amir
Lando, disse que até agosto sai o
acordo para pagar a revisão dos
benefícios.

Rua!
Marta afastou cinco servidores
suspeitos de envolvimento nas
fraudes do serviço de limpeza.

Sem imposto
CPI calcula que pirataria dá
prejuízo de R$ 8 bilhões por ano
aos cofres públicos.

É assumido!
Na Argentina, tenente-coronel da
ativa confessa torturas e
assassinatos cometidos durante
ditadura que matou 30 mil civis.

Fantasia
Joãosinho Trinta vai ser o
carnavalesco da Vila Isabel na
volta da escola ao grupo especial.

Bom senso
A Receita voltou atrás e deixou de
exigir o número do recibo nas
consultas aos lotes de restituição
do Imposto de Renda.
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A Unctad, que termina sexta-

feira, é o mais importante espaço de
debate da ONU sobre políticas eco-
nômicas mundiais. Ele acontece a
cada quatro anos e pela primeira vez
no Brasil. Aliás, é o encontro inter-
nacional de maior importância reali-
zado no País desde a Eco-92.

Presidida pelo embaixador bra-
sileiro Rubens Ricupero, a Unctad
não tem poder de decisão sobre o
comércio entre os países, mas é
respeitada nas recomendações
apresentadas.

Outra globalização
Por isto, estão na cidade de São

Paulo cerca de seis mil delegados,
de 178 nações, que discutirão es-
tratégias de desenvolvimento na-

cional e os processos da economia
global para o crescimento e o de-
senvolvimento, particularmente dos
países pobres.

O debate sobre o sistema fi-
nanceiro está entre os considerados
cruciais por Ricupero. O motivo é
que a política de juros altos usada
para atrair investimentos promove a
concentração de capital. E políticas
como a adotada pelo Brasil apenas
possibilitam a exportação de capital
das grandes multinacionais através
do sistema financeiro.

A taxação do capital especula-
tivo é defendida pelo próprio Ricu-
pero, que não tem sido capaz de
incluir este debate na Unctad. Por
isto propõe que as organizações da
sociedade civil façam a discussão.

Na semana passada, a Fede-
ração Estadual dos Metalúrgicos da
CUT (FEM) deu início às atividades
da campanha salarial 2004. Esse é
um momento oportuno para se re-
fletir sobre os avanços  na campa-
nha do ano anterior e para  identificar
os desafios que temos pela frente
este ano.

Há consenso entre os trabalha-
dores e pesquisadores do movi-
mento sindical sobre os avanços do
ano passado. Os acordos foram um
marco: reposição das perdas, au-
mento real, manutenção das cláu-
sulas sociais por dois anos, anteci-
pação da data-base, entre outras
conquistas importantes.

O que assegurou essas con-
quistas foi, mais uma vez, a dispo-
sição de luta dos trabalhadores, cuja
mobilização foi orientada por uma
estratégia que combinou manifesta-
ções, que deram visibilidade da luta
para a sociedade; e diferentes for-
mas de pressão envolvendo passe-
atas, manifestações nas fábricas,
operação tartaruga, paralisação de
curta duração de setores estratégi-
cos e paralisação nas  montadoras.

Mudança de rumo
Essa linha de ação fez com que

os patrões mudassem sua disposi-
ção de negociar. No início do pro-
cesso, sua postura chegou a ser
desrespeitosa e suas propostas ina-
ceitáveis. Essa unidade, no entan-
to, foi quebrada com a conquista do
acordo na Scania, que se tornou
referência para os demais acordos.
A radicalização da VW, levando a dis-
puta a dissídio, e a decisão do TRT,
favorável aos trabalhadores,  acaba-
ram consagrando as conquistas.

Outros feitos poderiam ser lem-
brados como sinais de avanço da
luta. No entanto, é importante res-
saltar que ainda temos um longo ca-
minho a percorrer até a conquista
de avanços ainda maiores, como o
contrato coletivo de trabalho.

Na assembléia da última sex-
ta-feira, que aprovou acordo sobre
a PLR, os trabalhadores na Nacio-
nal Embalagens, em Ribeirão Pi-
res, também aprovaram a criação
de um novo turno que vai gerar 130
empregos.

Antes, a empresa tinha três tur-
nos e estava exigindo muitas horas
extras para dar conta da produção. “A
companheirada decidiu criar um novo
turno e acabar com as horas extras
em troca de 130 contratações”, disse
o coordenador da Regional Santo
André, Geovane Correa.

Já os trabalhadores na Carbo-
no Lorena, também em Ribeirão
Pires, vão receber a primeira par-
cela da PLR no dia 15 de julho, de
acordo com proposta aprovada sex-
ta-feira.

Na semana anterior, a compa-
nheirada havia rejeitado proposta
apresentada pelo patrão. A partir daí
o pessoal procurou a empresa e,
junto com o Sindicato, construiu

O diretor do Sindicato, Zé Mourão, comanda assembléia na SMS

uma proposta com o valor reivindi-
cado.

Em Diadema, os trabalhado-
res na TRW recebem amanhã a pri-
meira parcela da PLR. A proposta
foi aprovada ontem por unanimida-
de e a segunda parcela será acer-
tada em 17 de janeiro.

Já na SMS a proposta foi apro-
vada em assembléia na quarta-fei-
ra da semana passada.

Pressão na Filtrágua
Vence hoje o prazo dado pelos

companheiros na Filtrágua, em São
Bernardo, para que o patrão apre-
sente uma proposta decente de
PLR, conforme decisão tomada
quarta-feira passada.

Amanhã tem assembléia e
caso não haja proposta os trabalha-
dores vão decidir por formas de pro-
testo como pressão.

Hoje tem eleição de CIPA
na Inox Tubos, de Ribeirão Pi-
res e o Sindicato apóia o com-
panheiro João Alves, da inspe-
ção.

Na quinta-feira a eleição é
na Samot, de São Bernardo. O
Sindicato apóia os companhei-
ros Naldo e Chico Pinho.

Lembre-se que a CIPA é
um dos mais importantes ins-
trumentos de luta, desde que
esteja comprometida com os
interesses dos trabalhadores.

O curso Negociação Coletiva 2
acontece nestas quinta e sexta-fei-
ra no Centro de Formação Celso
Daniel, das 9h às 18h.
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As matrículas para o curso de
inglês na Regional Diadema se en-
cerram hoje. O atendimento vai das
10h às 19h.

• Turmas com no máximo 10
alunos e separadas por idade;

• Vários horários, inclusive aos
sábados;

• Ênfase em conversação;
• 3 aulas semanais com uma

hora de duração;
• R$ 25,00 mensais, mais ma-

terial didático para o curso todo: R$
60,00 (dividido em três vezes);

• Aulas na própria Regional, av.
Encarnação, 290, Piraporinha.

Informações pelo telefone
4066-6468.

Estão abertas as inscrições
para mais um Seminário Saúde e
Trabalho. Ele será realizado nos dias
19 e 20 no Centro de Formação
Celso Daniel. Os interessados de-
vem  procurar por Tiana pelo telefo-
ne 4128-4200 ramal 4230.

�������������
��
������+������������

�!%��- ��

F
ot

o:
 R

ad
io

br
as


