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Dia 16 de julho é Dia Nacional de Lutas e Mobilizações da CUT
e marca o início da campanha salarial unificada do segundo semestre.

A Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT (FEM) aproveita
o ato para entregar as pautas de reivindicações da categoria na Fiesp.
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Rogério Alan
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Pela primeira vez os jovens
serão os protagonistas na

definição de políticas para a
juventude. As diretrizes foram

definidas na Conferência
Nacional da Juventude.
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Departamento de Saúde do
Trabalhador e Meio Ambiente
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A campanha unificada envolve 4,5 milhões de trabalhadores; entre eles, os metalúrgicos
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Novidade
Os veículos tricombustíveis
podem chegar ao Brasil no ano
que vem. Além de gasolina e
álcool, eles aceitam também o gás
natural.

Fique esperto
Fumantes morrem dez anos mais
cedo que pessoas sem o vício.
Parar, mesmo aos 50 anos,
amplia a vida em cinco.

Fim da novela
Câmara Federal aprovou ontem o
mínimo de R$ 260,00. Projeto já
foi para sanção presidencial.

Perguntar não ofende
A queda de popularidade de Lula
tem a ver com o novo valor do
salário mínimo?

Pudera!
O País pagou todas as dívidas
externas em maio e ainda sobrou
R$ 4,5 bilhões. É o melhor
resultado mensal na história.

Por outro lado...
Os investimentos estrangeiros no
Brasil foram de R$ 600 milhões
em maio, o menor valor desde
junho de 2003.

Guerra sem fim
Abu Musab al-Zarqawi, que seria a
ligação da Al Qaeda no Iraque,
prometeu matar o novo primeiro-
ministro do país, Iyad Allawi, em
uma mensagem na Internet.

Mais um
A Argentina tomou medida
semelhante à adotada pela Rússia
na semana passada e suspendeu
a importação de carne bovina ou
suína do Brasil após confirmar
foco de febre aftosa no Pará.

Depois reclamam
Portugal quer cotas para homens
nos cursos de medicina para
“acabar com o desconforto”
causado pela presença de 65% de
mulheres no curso.

A campanha salarial unificada
das categorias com data-base no
segundo semestre será lançada no
dia 16 de julho, Dia Nacional de Lu-
tas e Mobilizações da CUT.

A Central vai organizar manifes-
tações nas capitais e no maior nú-
mero de cidades possíveis, com
panfletagens, assembléias e parali-
sações. Nesse dia, a Federação Es-
tadual dos Metalúrgicos da CUT
(FEM) quer entregar as pautas de
reivindicação à Fiesp.

Em campanha
Neste segundo semestre en-

tram em campanha salarial 4,5 mi-
lhões de trabalhadores de 790 sin-
dicatos filiados à CUT em todo País.
São 35 categorias nas áreas rural,
de serviço, indústria e funcionalis-
mo público.

O objetivo da Central com uma
campanha unificada é colocar a luta
por melhores salários além das ca-
tegorias. “A massa salarial vem sen-
do reduzida e a sua recuperação de-

A contratação irregular de tra-
balhadores por meio de cooperati-
va de mão-de-obra implica na for-
mação de vínculo de emprego en-
tre o contratado e a empresa. A de-
cisão foi reafirmada pelo Tribunal
Superior do Trabalho, no último dia
17, no julgamento de uma ação mo-
vida por um pedreiro.

Quando foi contratado por uma
construtora de Goiás o pedreiro se-
quer sabia da existência da co-
operativa de trabalho, nem que faria
parte dela como associado.

Tanto que sua filiação à co-
opergato ocorreu cinco dias após a
contratação.

A contratação, portanto, não

Assembléia dos trabalhado-
res na fábrica de autopeças ABR,
em São Bernardo, aprovou pro-
posta de PLR na manhã de ontem.

Eles embolsam a primeira
parcela em agosto e a segunda
em fevereiro do próximo ano.

Já o pessoal na Conexel,
também em São Bernardo, entrou
em greve ontem de manhã depois
de rejeitar, em assembléia, a pro-
posta apresentada pelo patrão.

A mobilização do pessoal já
vinha acontecendo desde a se-
mana passada, quando a empre-
sa encerrou as negociações ofe-
recendo valor menor que o do ano

Uma prensa sem proteção de-
cepou as falanges (pontas) de três
dedos da mão esquerda da meta-
lúrgica Nanci do Carmo Saturnino,
terça-feira, na Nacional Embala-
gens, em Ribeirão Pires. A compa-
nheira foi atendida e encaminhada
para o hospital, recebendo alta on-
tem.

O diretor do Sindicato, José
Roberto Vicaria, o Jacaré, e Mauro
Soares, diretor de Saúde, já marca-
ram reunião com os representantes
da empresa para discutir condições
de trabalho e comportamento das
chefias. O encontro será às 15h da
próxima segunda-feira e nele será
proposta a participação da empre-
sa no Acordo de Proteção de Pren-
sas, assinado com os grupos pa-
tronais.

Jacaré acredita que se a fábri-
ca já seguisse o acordo o acidente
seria evitado. Isto porque a Nacio-
nal Embalagens ainda usa muitas
prensas sem proteção.

Nanci estava em uma dessas,
quando sua máquina quebrou e,
mesmo assim, o chefe determinou
que prosseguisse o serviço. Foi
quando ocorreu o acidente.

O Padre Rubens
Chasseraux (foto) rece-
beu ontem o título de ci-
dadão andreense por seu
trabalho junto a favela Pal-
mares, de Santo André, e
pelo modelo de organiza-
ção social que fez com
marginalizados e excluí-
dos de todo o País.

Durante a ditadura
militar, sua resistência à
devolução da área de Palmares mo-
bilizou toda a comunidade e foi vito-
riosa, servindo de exemplo a cente-
nas de outras favelas, que iniciaram
luta pela posse da terra. Essa luta
foi o embrião do Movimento em De-
fesa dos Favelados de Santo André.

passado.
O Sindicato tentou reabrir as

negociações, mas a Conexel man-
teve a proposta inalterada.

Em Diadema, os trabalhado-
res na GRN também estão mobi-
lizados por um bom acordo de
PLR. Na segunda feira, eles reali-
zaram duas horas de protesto, cru-
zando os braços das 7h às 9h,
exigindo a retomada das negocia-
ções.

Se o patrão continuar intran-
sigente, os trabalhadores vão rea-
lizar novas formas de pressão, po-
dendo inclusive iniciar greve por
tempo indeterminado.

A garantia de uma luta fir-
me por melhores condições de
trabalho só existe quando a
CIPA tem compromisso com os
trabalhadores. É por isso que o
Sindicato procura apoiar candi-
datos com esse perfil de com-
batividade.

Na eleição de CIPA  na IGP,
em Diadema, que acontece
hoje, o Sindicato apóia: Antonio
Claudiano da Silva, o Da Lua;
Claudecir Ferreira de Melo, o
Cacau; e José Carlos Nunes da
Silva, o Rulck.

Andrômeda
Reuniões hoje para discutir PLR
na Regional Diadema. Às 14h30
para o pessoal do turno das 6h às
14h; às 12h30 para o turno das
14h às 22h; e às 17h30 para o
pessoal das 7h às 17h.

Arteb
Reunião sábado, às 9h, na
Regional Diadema, para discutir
PLR.

Departamento de Formação
Os cursos Sindicato e Sociedade
e Sociedade e Políticas Públicas
serão realizados,
respectivamente, amanhã, das
8h30 às 18h, e sábado, das 8h30
às 13h, no Centro Celso Daniel.

Aços Imbrafer
Reunião amanhã, às 17h, na
Regional Diadema, para discutir
PLR.

Numa época em
que os órgãos de repres-
são prendiam e tortura-
vam lideranças popula-
res, Padre Rubens levou
adiante seu trabalho de
organização popular e
conscientização política
dos operários.

Acusado de comu-
nista e subversivo, Padre
Rubens foi preso e tortu-

rado cinco vezes. Sua atuação jun-
to aos pobres ganhou projeção e pas-
sou a ser notícia nos jornais e revis-
tas, ao mesmo tempo em que o mo-
delo de organização social de Vila
Palmares ganhava destaque em pu-
blicações fora do País.
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pende de campanhas vitoriosas.
Mas sabemos que nem todas as
categorias conseguem. Por isso, a
idéia da unidade dos trabalhadores”,
disse o presidente da FEM, Adi dos
Santos Lima.

Mercadante na Sede
A FEM faz plenária neste sá-

bado a partir das 9h, na Sede do
Sindicato, que tem como um dos
principais pontos de debate a gera-

ção de empego a partir do controle
das horas-extras.

O senador Aloísio Mercadante
(PT-SP) participa do evento falando
de conjuntura política e econômica,
enquanto José Silvestre Oliveira,
técnico do Dieese, vai fazer um ba-
lanço das campanhas salariais  da
CUT realizadas no primeiro semes-
tre deste ano.

A plenária está aberta a todos
os interessados.
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teve nada inerente ao sistema co-
operativo, pois o pedreiro prestou
serviços para a construtora como
empregado, já que obedecia ordens
e cumpria horários.

Essa prática, que visa fraudar
direitos dos trabalhadores, só é com-
batida com a denúncia de quem vive
o problema. Aqui na base, os traba-
lhadores têm conseguido acabar
com as coopergatos com ações
políticas e jurídicas.

Por isso, denuncie ao Sindica-
to o trabalho precários e as falsas
cooperativas. Os telefones são
4066-6468 (Diadema), 4990-3053
(Santo André) e 4128-4200 (São
Bernardo).

A hantavirose é uma doença
grave, os primeiros sintomas se pa-
recem com uma gripe, com febre e
dores pelo corpo, e com tosse e difi-
culdades para respirar.

Em muitos casos pode haver
sangramentos, manchas vermelhas
na pele e diminuição da urina. A
doença em geral se manifesta sob a
forma de uma febre hemorrágica
com comprometimento dos pulmões
e dos rins.

Como a doença se transmite
Até hoje não há comprovação de

transmissão da hantavirose entre pes-
soas. Os vírus Hanta vivem em geral
em roedores, entre eles os ratos, nos
quais não produzem a doença.

As pessoas se contaminam
através da mordida dos ratos, pela
pele em contato com os animais ou
com a água contaminada com urina,
fezes e animais mortos em decom-
posição e através do aparelho respi-
ratório, pela aspiração de poeiras de
fezes, urina e restos desses animais.

Aumentam casos na cidade
Acredita-se que a hantavirose,

que era mais comum nas zonas ru-
rais, esteja atingindo mais as cida-
des. Isto pelo aumento do número
de ratos que buscam alimentos e
abrigo, principalmente de outros pre-
dadores e dos venenos agrícolas.

Como evitar a doença
A principal prevenção é evitar o

contato com ratos e seus excrementos
(fezes e urina). Deve-se também evi-
tar a exposição de alimentos que pos-
sam atrair roedores. Quando armaze-
nados em residências, os alimentos
devem ser mantidos em recipientes
fechados. Também não podem existir
fendas que permitam a entrada de ra-
tos nas casas. É importante, ainda, não
jogar no lixo restos de comida que pos-
sam atrair os ratos.

A desinfecção dos locais conta-
minados deve ser feita com hipo-
clorito de sódio a 10%, pulverizado
por pessoa protegida com luvas e
botas de borracha, macacão fecha-
do, máscara protetora, óculos de pro-
teção e chapéu.

Em caso de dúvida procure aten-
dimento e orientação em uma UBS.


