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Quem luta pela vida
recebe nossa homenagem
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Para homenagear os

cipeiros na categoria e

todos aqueles que dedicam

sua militância sindical em

defesa da vida, o Sindicato

comemora amanhã o Dia do

Cipeiro com debates e

confraternização. Página 3.

Desta vez foi a pesquisa rea-
lizada pelo IBGE que registrou que-
da no desemprego e aumento na
renda dos trabalhadores no País.
A taxa de desemprego das seis
maiores regiões metropolitanas do
Brasil recuou para 11,7% da PEA
(População Economicamente Ati-
va) em junho, segundo dados di-
vulgados ontem. Trata-se do se-
gundo mês de queda do desem-
prego. Em maio a taxa já havia re-
cuado para 12,2%, após bater um
recorde de 13,1% em abril.

Assim, o total de desempre-
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gados caiu de 2,6 milhões de pes-
soas em maio para 2,5 milhões
em junho e a população ocupada
que era composta por 18,9 mi-
lhões de pessoas em maio pas-
sou para 19 milhões de pessoas
em junho, nos locais pesquisados.

O rendimento médio do traba-
lhador aumentou 1,8%, atingindo
R$ 886,60, melhor valor desde
agosto do ano passado. Além dis-
so, o contingente com carteira as-
sinada cresceu 3,2% em relação
a junho de 2003. Foi a quarta alta
consecutiva nesse item.
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Responda a seguinte pergun-
ta: O que você lê quando o seu
chefe não está olhando? e concor-
ra a um exemplar do livro Para ler
quando o chefe não estiver olhan-
do, do cartunista Gilmar.

As respostas deverão ter até 15
palavras e poderão ser enviadas pelo
imprensa@smabc.org.br, pelo fax
4127-6794  ou então entregues no
Departamento de Imprensa, no 1º
andar da Sede, nas Regionais Dia-

dema e Santo André até dia 28.
As mensagens devem estar

identificadas e trazer um número
de telefone para contato. Os auto-
res das 20 melhores frases ganha-
rão os livros.

Amanhã
14h - Banda Jovem de São
Bernardo se apresenta na Igreja
Bom Jesus.
14h às 22h - Apresentação de
trabalhos artísticos que utilizam
linguagem multimídia, no
Viradouro.
15h - A Férrea Jazz Band apre-
senta clássicos no Clube União
Lyra Serrano.
18h - Wagner Tiso no piano e
Victor Biglione no violão interpre-
tam músicas de Milton Nascimen-

Continua o Festival de Inverno
de Paranapiacaba. Os

espetáculos são gratuitos ou
então trocados por um

agasalho.

to, Edu Lobo, Paulo Cesar Pinhei-
ro e outros, no Clube União Lyra
Serrano.

Domingo
10h - Show com o flautista Victor
Somma, o percussionista Márcio
Romano e a pianista Bianca
Gismonti, no Clube União Lyra
Serrano.
11h - O Coral CPTM apresenta
canções de diversos gêneros, na
Igreja Bom Jesus.
12h - Apresentação de clássicos

pela Russo Jazz Band, na
Praça Mercado.
14h - Show instrumental com
João Cristal e convidados, no
Virador.
19h - O grupo Uakti apresenta
canções a partir de instrumentos
de percussão, no Clube União
Lyra Serrano.
19h - O famoso guitarrista norte-
americano Stanley Jordan
apresenta composições pró-
prias, clássicos de jazz e do
pop,  no Viradouro.

Hoje, a partir das 18h, tem teatro com o Grupo Garagem e show de
forró com a Banda 13 e Renato Douglas, com a participação do pre-
feito José de Filippi.

Apresentação de grupos musicais selecionados para a 4ª Mostra de
Artes. Hoje, amanhã e domingo às 20h no Centro Cultural Taboão, na
Av. D. João VI, 1393, fone 4077-1643.

Forró na Regional Diadema
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A peça Amores Difíceis
reúne textos de poetas nos
quais o amor é visto em suas
várias faces. Amanhã, às
20h, no Teatro Municipal, no
Paço, fone 4555-0086.

Crime e Castigo, do escritor
russo Dostoiévski, mostra um
jovem que assassina uma
velha agiota. Domingo às 20h,
no Teatro Municipal.

O Ballet Integrarte faz
espetáculo amanhã, às 20h,
no Teatro Elis Regina, Av.
João Firmino, 900, Assunção,
fone 4351-3479.

A dupla caipira Corruíra e
João Praiano apresentam
composições próprias e
clássicos sertanejos. Ama-
nhã, às 20h30, no Teatro
Abílio Pereira de Almeida,
Praça Cônego Lázaro Equini,
240, fone 4125-0582.

A Orquesta Sinfônica, sob a
regência de Paulo
Ruydlewski, faz concerto
reunindo diversos estilos
musicais. Amanhã, às 20h30,
no Teatro Lauro Gomes (Av.
Helena Jackey, 171, Rudge,
fone 4368-3483) e domingo,
às 19h, no Teatro Elis Regina,
no endereço acima.
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Dirigentes sindicais alemães visitam unidade do Solano Trindade
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Comitês sindicais
Os sete candidatos do PT a
prefeito no ABC fazem plenária
com dirigentes e militantes dos
27 sindicatos da CUT na região,
amanhã, às 15h, na Sede do
nosso Sindicato. No evento, os
candidatos assinam uma carta
compromisso com a classe
trabalhadora. A plenária será
encerrada às 19h com show
do grupo Peixe Elétrico. Todos
estão convidados.

Key Tek
Reunião dia 27, terça-feira, às 18h,
na Sede do Sindicato, para discutir
PLR e assuntos internos.

Comissão de Mulheres
Sua participação é importante na
reunião mensal da Comissão de
Mulheres que acontece dia 27,
terça feira, a partir das 18h, na
Regional Diadema.

O Sindicato comemora ama-
nhã o Dia do Cipeiro. É uma home-
nagem àqueles que dedicam sua
militância em defesa da saúde, da
segurança e da vida.

“A CIPA serviu como
embrião da organização
no local de trabalho que
temos hoje”, recorda o
presidente do Sindicato
José Lopez Feijóo (foto),
lembrando que as CIPAs
cumpriam o papel de re-
presentação bem antes
da existência das comis-
sões de fábricas na base.
“Aproveitávamos as CI-
PAs e criávamos os gru-
pos de fábricas, que faziam um tra-
balho de apoio sindical em determi-
nada empresa”, acrescentou. “Foi
pelas portas das CIPAs que muitos
militantes e dirigentes entraram na
vida sindical”, afirmou o presidente
do Sindicato, ao justificar o sentido
da homenagem.

Recomendada pela Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT)
em 1921, as Comissões Internas de
Prevenção de Acidentes, CIPAS,

transformaram-se numa determina-
ção legal no Brasil em novembro de
1944.

Um novo salto
Apesar das segui-

das revisões na legisla-
ção de funcionamento
da CIPA, ela ainda refle-
te o modelo autoritário
de relações no trabalho
que perdura no Brasil.

Mauro Soares, dire-
tor de Saúde do Sindica-
to, afirma que o grande
problema está no eleva-
do grau de interferência
do empregador. “As em-

presas detém o poder de decisão,

o que dá margem a uma série de
problemas e dificulta o avanço em
relação à melhoria das condições
de trabalho e, em muitos casos,
traz retaliações e demissões dos
cipeiros”, descreve.

Mauro lembra que a decisão do
Congresso dos Metalúrgicos suge-
re a criação de  um modelo de CIPA
com plenos poderes e sem qualquer
interferência dos patrões.

“Com a reestruturação produ-
tiva, o trabalhador teve as suas con-
dições de trabalho agravadas, o que
ampliou ainda mais os riscos de
doenças e acidentes, tornando as
CIPAS atuais um modelo ultrapas-
sado. Por isso lutamos por sua re-
modelação total”, disse Mauro.

Dois debates estão progra-
mados para amanhã, em come-
moração ao Dia do Cipeiro. No
primeiro será apresentado o Pro-
jeto VidaViva, que é uma nova
abordagem da relação vida, saú-
de e trabalho. Em seguida o psi-
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cólogo, Eduardo Losicer, fala so-
bre sofrimento no trabalho. O Dia
do Cipeiro será comemorado
neste sábado, a partir das 8h30,
no Auditório do Centro de Forma-
ção Celso Daniel, ao lado da
Sede.

A ofensiva patronal sofrida pe-
los trabalhadores na Mercedes-
Benz na Alemanha vai se estender
às demais fábricas no país, inclusi-
ve à Volkswagen. Para piorar, ela
acontece em um momento em que
o governo, apesar de se dizer de
centro-esquerda, adota posições
claramente neoliberais e favoráveis
aos empresários. O Ig Metall, sindi-
cato dos metalúrgicos alemães, pro-
mete reagir, mas a melhor maneira
de enfrentar o ataque é formar uma
rede mundial de trabalhadores.

Estas opiniões foram manifes-
tadas ontem por Wolfgang Schulz,
presidente do Ig Metall em Wolfs-
burg, importante cidade industrial da
Alemanha, que reuniu-se com a re-
presentação dos trabalhadores na
Volks, em São Bernardo. Ele esta-
va acompanhado de Mannoel Gali-
nier, Frank Patta e Berd Osterloch,
todos eles também dirigentes do Ig
Metall.

Schulz revelou que as pres-
sões não são apenas para aumen-

tar a jornada de 35 para 40 horas,
sem aumento de salários, pois há
empresários que querem jornadas
de 50 e até 60 horas, também sem
reajuste. E a principal ameaça dos
patrões é que se os companheiros
não aceitarem as propostas, eles
mudam as fábricas para outros paí-
ses, fechando os postos de traba-
lho na Alemanha.

Por isso, Schulz e seus cole-

gas aproveitaram para debater com
o pessoal na VW São Bernardo a
formação da rede mundial de traba-
lhadores.

“O que acontece nas empre-
sas com matriz na Alemanha reper-
cute em todo o planeta por culpa da
globalização desigual que vivemos.
Assim, a reação dos trabalhadores
também deve ser organizada pen-
sando o mundo todo”, concluiu.

Incultura
Alegando analfabetismo, o
Ministério Público Eleitoral pediu a
impugnação de 458 candidatos a
prefeito, vice e vereador no Ceará.

Sempre eles?
Os perueiros da capital desistiram
de boicotar o bilhete único.

Nazismo
Apesar do veto da ONU, Israel
insiste em construir muro isolando
campos de refugiados palestinos
na Cisjordânia.

Pé no freio
O Copom manteve pelo terceiro
mês seguido a taxa de juros em
16% ao ano e recebeu críticas
tanto dos empresários como dos
trabalhadores.

Devagar
Em São Paulo, o pessoal da
campanha de Marta defende o
aumento no tom contra Maluf para
revidar seus ataques, mas a
prefeita não quer.

Ah, bom!
Finalmente a equipe econômica
resolveu honrar o compromisso
do governo em pagar a correção
de quem se aposentou entre 94
e 97.

Relações obscuras
Doze policiais, entre eles o atual
superintendente da Polícia Federal
em São Paulo, foram clientes do
doleiro Toninho da Barcelona

Falhou!
Comissão do Congresso norte-
americano concluiu que os
governos Clinton e Bush tiveram
dez chances de impedir o
atentado de 11 de setembro de
2001.

Falha ou conivência
43 internos fugiram pela porta da
frente da unidade da Febem da
Raposo Tavares, considerada de
alta contenção.
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As fronteiras do Movimento de
Alfabetização de Jovens e Adultos -
MOVA-ABC estão se expandindo
além do Brasil.

O setor jovem do sindicato na-
cional dos químicos alemães (IGB-
CE) acaba de doar 500 euros, o
equivalente a R$ 1,8 mil ao movi-
mento de educação.

“O gesto dos alemães mostra
a importância que o MOVA assumiu
na região, e também em outros lo-
cais do País, como programa de in-
clusão social”, disse o coordenador
do MOVA-ABC, Tarcísio Secoli.

Segundo ele, o dinheiro doado
é suficiente para tirar 20 pessoas do
analfabetismo. “Uma sala atende a
20 pessoas e custa apenas R$
300,00 mensais. E em um semes-

tre é possível ensinar a ler e a es-
crever”, explicou.

Com essa dinâmica, o movi-
mento já alfabetizou em torno de 65
mil pessoas na região desde 1995,

quando foi implantado.
Atualmente, são 450 salas em

funcionamento no ABC (exceto São
Caetano), que atendem a nove mil
alunos.

Tarcísio com o cheque entregue por Michael Linnartz, do Sindicato dos Químicos alemães

Os companheiros na Pirelli, de
Santo André, aprovaram ontem em
assembléia proposta de acordo de
PLR negociada pelo Sindicato. E só
saiu a proposta porque os compa-
nheiros decidiram fazer um boicote
às horas-extras. “A exigência por jor-
nada maior estava grande e a fábri-
ca enrolava a negociação”, disse
José Roberto Vicaria, o Jacaré, di-
retor do Sindicato.

Segundo ele, na assembléia de
ontem os companheiros decidiram
que o movimento contra as horas-
extras vai continuar. “É uma forma
de pressão para as negociações da
campanha salarial, especialmente
no Grupo 9”, disse Jacaré.

O pagamento da primeira par-
cela na Pirelli sai amanhã, enquanto
a segunda vem em março.

Contra a perseguição
Para protestar contra a perse-

guição sofrida por um membro da
comissão negociadora de PLR, os
companheiros na Metal 2, também
de Santo André, fizeram uma as-
sembléia ontem. “A empresa deci-
diu perseguir o companheiro Sone-
ca, logo depois do acordo de PLR
ser aprovado”, contou o coordena-
dor na Regional Santo André, Geo-
vane Correa. Sem qualquer justifi-
cativa, Soneca já levou advertência
e suspensão. “O pessoal está de
olho nessa postura arbitrária da fá-
brica”, disse Geovane.

Também foi aprovada ontem a
PLR na Tecmam, usinagem em
Mauá. A primeira parcela vem em
outubro e a segunda em março do
ano que vem.
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A experiência da Unisol, entida-
de fundada pelo nosso Sindicato e
que reúne 21 cooperativas, será o
tema principal do programa Tribuna
no Ar, que é transmitido todo sába-
do das 12h às 13h, pela rádio ABC,
1570 Khz.

O programa também vai falar
do congresso que acontece na pró-
xima semana fundando a Unisol
Brasil, que vai organizar, ampliar e
fortalecer as cooperativas em nível
nacional.

O Tribuna no Ar é apresentado
por Sérgio Nobre, coordenador da
Regional Diadema.

O multiinstru-
mentista Hermeto
Pascoal é uma
das atrações do
TV CUT, que vai
ao ar aos sába-
dos, na Rede TV, canal 9, das
15h15 às 15h45.

A matéria principal do progra-
ma também vai abordar a economia
solidária, mostrando exemplos de
cooperativas de trabalho e de pro-
dução. O entrevistado será Gilmar
Carneiro, que vai falar sobre as co-
operativas de crédito.

Outra matéria do TV CUT vai
mostrar a campanha unificada da
CUT reunindo as categorias que têm
data-base no segundo semestre,
entre elas metalúrgicos, bancários
e químicos.

Denuncie a
violência sexual
contra crianças e

adolescentes.

0800-990500
Disque-Denúncia Nacional


