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Início das aulas significa gastos extras: uniformes, matrículas,
transporte e, principalmente, a compra do material escolar.
Este é um dos motivos que levou o Sindicato a firmar convênios
nos quais os associados compram
em um número maior de vezes ou
com desconto. Confira a lista abaixo e, para obter o desconto, basta
apresentar carteirinha de sócio.
Bazar Papidel
Av. São Judas Tadeu, 60 Centro - Diadema - 4056-4220
(10% de desconto e pagamento
nos cartões de débito ou crédito)
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Combate à fome volta
à agenda mundial

De segunda à sexta-feira,
às 19h. Sábados ao meio-dia.
Rádio ABC - 1570 KHz.

○
○
○
○
○
○
○
○

Kriativa
Av. Caminho do Mar, 3.360 Rudge Ramos - São Bernardo4368-7018 e 4368-7511 (10% de
desconto para pagamento à vista ou
em cinco vezes iguais no cheque)

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Silvio Romero
R. Baraldi, 903 - Centro São Caetano - 4227-2589 e
4221-9174 (10% de desconto
para pagamento à vista ou 5% em
três vezes no cheque ou cartão)
Papelaria Prestes Maia
Av. Francisco Prestes Maia, 233 Centro - São Bernardo 4123-8868 (10% de desconto ou
em três vezes iguais)

Integrantes do MST se preparam para a Marcha da Paz que abriu o Fórum Social Mundial

O presidente Lula recoloca o
combate à fome na agenda
mundial ao participar hoje da
campanha Chamada Global
para a Ação Contra a
Pobreza, que será lançada
no 5º Fórum Social Mundial
que começou ontem em Porto
Alegre. Amanhã, Lula vai a
Davos, na Suiça, debater
mecanismos de
financiamento de combate à
fome no Fórum Econômico
Mundial. Os dois eventos são
completamente antagônicos.
Em Porto Alegre, milhares
debatem como o mundo pode
ser melhor. Em Davos,
poucos discutem como
continuar controlando a maior
parte do dinheiro do planeta.
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○
○
○
○
○
○
○
○
○

empresas, no ano passado, ficaram pendentes, lembrou Adi dos
Santos Lima, presidente da FEM.
Antecipar as essas negociações para bem antes da database, segundo ele, é necessário
para ganhar tempo.
O período de negociação na
campanha salarial não é suficiente para abordar todos os pontos
do acordo, afirmou Adi.

○

A Federação Estadual dos
Metalúrgicos da CUT (FEM-CUT)
retoma hoje com a Anfavea as
negociações das claúsulas sociais do acordo coletivo.
A última vez que foram negociadas foi na campanha salarial de 2003 e foram renovadas
com prazo de dois anos.
Várias das reivindicações
apresentadas por nós e pelas

Inforpaper
Av. Cap. João, 758 - Vila VitóriaMauá - 4555-5966 (5% de desconto
em compras acima de R$ 50,00)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Aproveite os
convênios do Sindicato

○
○

Negociações das cláusulas
sociais serão retomadas hoje

○

Aberta inscrição
ao Educafro

○

MONTADORAS

○

PRÉ-VESTIBULAR

Os interessados em participar
do curso pré-vestibular na Regional
Diadema, em convênio com o Educafro, têm até amanhã para se inscrever. O telefone é 3106-3411.
Os inscritos terão palestra neste sábado para conhecer o Educafro, o processo de seleção e saber
quais são os documentos exigidos.
Depois disso haverá uma prova de
conhecimentos gerais.
São 106 vagas para estudantes
de baixa renda. As aulas começam
no dia 19 de fevereiro e serão realizadas aos sábados, das 8h às 19h30, e
aos domingos, das 8h ao meio-dia.
Informações com Roberto Leandro, coordenador do cursinho na Regional Diadema. Fone 7168-2903.

VOLTA À ESCOLA

○
○
○
○

dicatos, empresários e organizações civis. Ruben Costas, líder da
agremiação, convocou uma assembléia para amanhã, quando promete formar o governo provisório.
Santa Cruz responde por mais
de 25% da população da Bolívia e
contribui com mais de metade dos
impostos do país.

○

do pelo governo federal há duas semanas. A partir daí a região passou
a defender a autonomia para sair do
sistema centralizado de governo do
país e tomar suas próprias decisões.
As manifestações pela autonomia são organizadas pelo Comitê
Cívico de Santa Cruz, que reúne sin-

○

○

População de Santa Cruz de la Sierra realiza assembléia de emancipação amanhã

○

A província de Santa Cruz de
la Sierra, coração econômico da
Bolívia, se declarou região autônoma. Agora, quer formar um governo
provisório para administrar seus recursos e ditar as próprias normas
em saúde, educação etc. A decisão
é considerada um primeiro passo
para a independência da região.
Tem mais. O líder dos indígenas da etnia aymará, Felipe Quispe,
advertiu que, se Santa Cruz conseguir a independência, a população
aymará formará sua própria nação.
No meio dessa confusão, Tarija, a
província que possui grandes jazidas de gás natural, anunciou que
também vai proclamar a autonomia
para decidir sobre seus recursos.
Preocupado com toda essa
movimentação, o presidente boliviano, Carlos Mesa, ordenou a mobilização de tropas militares para
ocupar pontos estratégicos da cidade
de Santa Cruz de la Sierra.
O estopim da crise foi o aumento dos combustíveis determina-

○

○

○

Bolívia está ameaçada
de fragmentação

○

○

○

○

AMÉRICA LATINA
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Papelaria Zumpi
R. Gertrudes de Lima, 338 Centro - Santo André - 4436-8085
(6% de desconto à vista ou
parcelamento sem desconto)

AGENDA
Pessoas com deficiência
Reunião da Comissão dos
Metalúrgicos com Deficiência hoje,
na Sede do Sindicato, às 17h30,
para traçar o planejamento de
atividades deste ano. O encontro é
aberto a todos os interessados.
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Um metalúrgico
na presidência
do Sebrae
Paulo Okamotto, ex-diretor
do Sindicato, assumiu a
presidência do Sebrae,
órgão do governo para
o apoio e desenvolvimento
das micro e pequenas
empresas.
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Cinema no Sindicato

Sábado, às 19h,
na Sede, em Bernardo.
Grátis para os sócios, seus
dependentes e convidados

Tribuna Metalúrgica do ABC

Raio X
Foi antecipado para 15 de
fevereiro o início do
recadastramento dos
aposentados e pensionistas.
O objetivo é combater fraudes.
Ralo
Segundo a Confederação dos
Aposentados, cerca de 20% dos
23,1 milhões dos aposentados e
pensionistas são irregulares ou
fantasmas.
Vida ameaçada
Apenas 12% dos portadores de
aids em países em
desenvolvimento recebem
tratamento, segundo a
Organização Mundial da Saúde
(OMS).
Sinal dos tempos
Geou ontem de madrugada no
município de São Joaquim, em
Santa Catarina. A temperatura
desceu a quatro graus.
A mão do homem
Está proibido o comércio de
crustáceos e peixes de Santa
Catarina e de ostras do Rio Janeiro.
A suspeita é de estarem
contaminados pela poluição do mar.
Mostrou a que veio
A taxa de juro média do
empréstimo com desconto em
folha foi de 61% no ano passado.
É a menor taxa em modalidades
de empréstimos pessoais desde
1991.
Em compensação...
...a taxa média dos juros do
cheque especial foi de 144%.
Recontagem
Um mês depois e a Indonésia
continua a recontar seus mortos.
A nova estimativa é que o tsunami
matou 300 mil pessoas.
Dogma em questão
O conselho nacional que reúne os
padres católicos da Austrália
apelou ao Vaticano para que
permita o casamento desses
religiosos.
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5º FÓRUM SOCIAL MUNDIAL

Metalúrgico do ABC
assume presidência do Sebrae

Combate à pobreza é tema de Lula

NOTAS E RECADOS
Visão crítica
Até agora o projeto de
transposição de águas do São
Francisco conseguiu muito mais
oposição que apoio.

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2005

Estou honrado e emocionado
com o avanço democrático que permitiu que a presidência do Sebrae
seja ocupada, pela primeira vez, por
um ex-operário. Essa condição representa o aprendizado e a visão
que milhões de trabalhadores e empresários acumularam na produção
diária. Tal experiência certamente se
refletirá nos passos largos com que
o Sebrae seguirá avançando.
Com estas palavras, o ex-tesoureiro do Sindicato, Paulo Okamotto, tomou posse como novo presidente do Sebrae, órgão governamental de apoio à pequena e média
empresa, que este ano conta com
orçamento aproximado de R$ 1 bilhão e que mantém convênios com
a ADS para empreendimentos solidários e está discutindo apoio à
Unisol.
O presidente Lula, companheiro de Okamotto na diretoria do Sindicato, participou da cerimônia de
posse junto com seus principais
ministros, inúmeros deputados, senadores, representantes de associações de trabalhadores, de empresários e de órgãos governamentais.
Neste governo, todos estão
sendo chamados a enfrentar com
vigor alguns desafios que ameaçavam pôr em xeque nosso futuro
como nação: a fome, o desemprego, a exclusão social e outros problemas crônicos, disse Okamotto
em seu discurso. O Sebrae responde a essa chamada, prosseguiu.
Nova lei
Ele lembrou que apesar de sua
importância para o desenvolvimento econômico e social do País, as
micro e pequenas empresas ainda
enfrentam graves problemas de produtividade, de competitividade e de
falência. Um de seus desafios, revelou, é reverter esse quadro.
Um avanço é o projeto de lei
da pré-empresa, encaminhado pelo
governo ao Congresso, e que tem
enorme importância no combate à
informalidade, salientou Okamotto,
num apelo à sua aprovação que,

Lula empossa Okamotto como novo presidente do Sebrae

segundo ele, representará uma virada no campo das políticas públicas direcionadas para os pequenos
negócios.
Ex-diretor
Paulo Okamotto tem 49 anos
e trabalhou na Inbrac como fresador

de ferramentaria. Entrou para a diretoria do Sindicato em 1981 como
tesoureiro, no primeiro mandato de
Jair Meneguelli, que atualmente preside o Sesi. Cumpriu outros dois
mandatos na diretoria como segundo-secretário e diretor do Departamento Jurídico.

Raio-x do Sistema
O Sistema Sebrae conta
com 4.500 funcionários diretos e
cerca de dez mil consultores externos.
Funciona em 600 postos distribuídos por todo o País, atuando em mais de 80% dos municípios brasileiros.
Entre 2003 e no ano passado, o Sebrae atendeu cerca de

seis milhões de empresas e empreendedores, em orientação
empresarial, consultorias ou cursos de capacitação.
O Sebrae também trabalha
para aumentar a participação das
micro e pequenas empresas na
exportação, na diversificação e
na promoção da qualidade dos
produtos.

Compromisso reforçado
Lula destacou que seu governo vai continuar a priorizar os
micro e pequenos empresários
para que tenham maior facilidade em obter crédito e receber assistência gerencial e técnica.
Ele reafirmou que as pequenas empresas desempenham
papel fundamental na economia,

pois geram mais da metade dos
empregos formais urbanos e representam a grande maioria das
empresas em funcionamento no
País.
Segundo o Sebrae, existem
mais de 12 milhões de empreendimentos no Brasil, que empregam 30 milhões de trabalhadores.

O presidente Lula participa
hoje do lançamento da campanha
Chamada Global para a Ação Contra a Pobreza, movimento promovido por organizações civis do mundo inteiro com objetivo de cobrar
ações contra a pobreza e o cumprimento das Oito Metas do Milênio.
Lula vai falar para cerca de 15
mil pessoas no Estádio Gigantinho,
em Porto Alegre, ao lado do primeiro-ministro da Espanha, o socialista José Luiz Zapatero.
Ele deve fazer um balanço de
seus dois anos de mandato e mostrar que o modelo de desenvolvimento econômico do País promove a
inclusão social.
O presidente Lula vai dizer que
seu governo reconstruiu a economia, fortaleceu as instituições e conquistou credibilidade interna e externa, tanto que está empenhado em
mudar as relações internacionais e
o atual sistema de forças.
A campanha vai pressionar os
países ricos a cumprirem compromissos assumidos nos encontros
de cúpula de destinar recursos para
reduzir a fome, a miséria e a devastação ambiental.

DAVOS

Ricos não cumprem
compromissos
Da capital gaúcha o presidente Lula segue para a Suiça e
estará amanhã em Davos, para
participar da sessão especial do
Fórum Econômico que vai debater mecanismos de financiamento da luta contra a pobreza no
mundo.
Lula, ao lado do presidente
francês Jacques Chirac, voltará a
defender a taxação de capitais que
cruzam fronteiras para formar um
fundo de combate a pobreza.
Relatório preparado pelo próprio Fórum Econômico aponta
que o G-8, grupo formado pelos
sete países mais ricos do mundo e a Rússia, não está cumprindo os compromissos de enfrentar os problemas da pobreza,
saúde, educação, direitos humanos e meio ambiente.

Foto: Marcelo Casal Jr / ABr
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Entre hoje e domingo, cerca de duas mil atividades acontecem em Porto Alegre

Caminhada pela paz abre fórum
Neste ano o Fórum Social
Mundial não contou com sessão
solene, pronunciamentos ou discursos na abertura oficial, ocorrida ontem.
Pela manhã houve o ritual de
proteção celebrados por pajés, à
tarde milhares de pessoas participaram da caminhada pela paz e à
noite artistas dos cinco continentes, entre eles Gilberto Gil, participaram de show.
Entre hoje e domingo cerca
de duas mil atividades acontecem
em 295 tendas e 205 salas espalhadas em 400 hectares.
Estão sendo esperados o pre-

sidente venezuelano Hugo Chaves,
o escritor português José Saramago, a ex-primeira-dama francesa Danielle Mitterrand e o escritor
uruguaio Eduardo Galeano.
Descentralização
As entidades organizadoras
decidiram que no próximo ano,
com o objetivo de tornar o fórum
mais abrangente e propositivo, ele
será realizado em diferentes países.
Em 2007, o fórum vai acontecer na África, e Marrocos já saiu
na frente reivindicando o direito de
sediar o encontro.

Metalúrgicos debatem Alca
Três painéis serão realizados
entre hoje e amanhã no seminário
que vai debater a Alca - Área de Livre
Comércio entre Brasil e Estados
Unidos e suas repercussões no mundo do trabalho nos países latinos.
Paulo Cayres, do Comitê Sindical na Ford, vai falar sobre a organização sindical a partir da Alca, e

Daniel Calazans, do SUR na Scania,
vai debater a organização no local
de trabalho antes e depois da assinatura do acordo da Alca.
Os dois participam através do
TIE - Transnationals Information
Exchange, entidade que trata da organização dos trabalhadores nas
cadeias produtivas.

Fique sócio do Sindicato!

SAÚDE

Ano Novo,
novos desafios

Ano novo começa com boas
notícias, com aumento da produção
industrial. Só no ABC isso significou
praticamente uma nova Volks com
a abertura de 16 mil novos empregos. A produtividade também cresceu mais de 5% depois de três anos
estagnada.
A reestruturação produtiva dos
últimos anos traz, agora, com o aumento da produção, uma nova realidade.
A necessidade de contratação
de novos trabalhadores acaba sendo menor que o aumento da produção e isso se deve, por enquanto,
mais a um aumento do trabalho individual e menos a adoção de
automação. Isso tem um preço alto
para a saúde.
Novos problemas
Doenças resultantes de fatores de risco já conhecidos como o
barulho, as substâncias tóxicas e os
contaminantes ambientais estão
dando lugar a outras, relacionadas às
maiores exigências mentais e ao aumento das pressões organizacionais
por qualidade e produtividade.
O tempo menor para a execução do trabalho, a diminuição de
pausas para descanso e para alimentação e o aumento de horas
extras se somam ao aumento da
competitividade pelo emprego, às
exigências cada vez maiores de
capacitação profissional e ao pleno
comprometimento dos trabalhadores
com as metas e os indicadores de
desempenho da empresa. Esses
fatores representam hoje os maiores
riscos à saúde dos trabalhadores.
Novas soluções
Os novos problemas originados na esfera da organização do trabalho e da produção exigem a presença e o conhecimento efetivo por
parte dos trabalhadores e dos profissionais da saúde e segurança de
todo contexto produtivo e do clima
organizacional. Exige, também, intervenção ergonômica qualificada e
a adoção de práticas preventivas.
Com boa vontade e inteligência será possível encontrar soluções que permitam que o trabalho
não degrade ainda mais a saúde e
a vida das pessoas.
Afinal só não existe remédio
para a burrice.
Departamento de Saúde do
Trabalhador e Meio Ambiente

