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Economia solidária

CredABC facilita o
sonho da casa própria
É cada vez maior o número de
integrantes da categoria que traz o
companheiro ou companheira para
compartilhar da associação à Cooperativa de Créditos dos Metalúrgicos - CredABC e, juntos, construírem um projeto de futuro. Este é
o caso de Valdir da Silva Gomes e
Silvana Reis Fernandes Gomes,
moradores em São Bernardo.
Casados há 14 anos, Valdir,
que é montador de veículos na Karmann Ghia há cinco anos, trouxe a
companheira, funcionária da CoopCooperativa de Consumo há 14
anos, para fazer um empréstimo na
cooperativa de crédito dos metalúrgicos do ABC. E acabaram encontrando o caminho para realizar seu
maior sonho.
Ele já tinha feito um empréstimo para pagar em seis meses. Escolheu a CredABC porque não encontrou local com melhores condições para quitar a dívida. Só que o
início do ano e as contas que acompanham esta data - IPVA, IPTU e
outras - trouxe o casal de volta à cooperativa. Desta vez, porém, foi
Silvana quem fez o empréstimo.

O casal Valdir e Silvana é comprimentado por Angela, auxiliar-financeira da CredABC

Resolvido o problema imediato, eles deram um passo à frente.
Como tantos outros casais na categoria, eles não aguentam mais
pagar aluguel. A situação ficou ainda mais complicada com o crescimento do filho Guilherme, que já
está com quatro anos.
A grande dúvida dos dois era
encontrar um local seguro para
guardar as economias. Afinal, pretendem vender tudo que puderem inclusive o carro - para realizar o
sonho da casa própria. Durante o

pedido de empréstimo, surgiu a
idéia: Decidimos colocar o dinheiro na própria CredABC. Além de ser
um local seguro é um investimento
garantido com a melhor remuneração da praça, afirmam.
Prestando contas
A assembléia de prestação de
contas da Cooperativa será realizada neste sábado, na Sede do Sindicato, a partir das 9 horas. Se você
quiser conhecer como ela funciona
e seus princípios de economia solidária, participe!

Alfabetização

Prefeituras definem atuação
As prefeituras da região estão
definindo neste mês a participação
que terão nos programas de alfabetização de jovens e adultos.
Esperamos que todas as prefeituras mantenham seus convênios com o MOVA-ABC, que é o
movimento que mais atua na região, além de participarem do programa Brasil Alfabetizado do governo federal, disse o diretor do Sindicato Tarcísio Secoli, coordenador
do MOVA-ABC.

Ele comentou que só assim
será possível colocar em sala de aula
as mais de três mil pessoas cadastradas nas próprias prefeituras.
Investir na alfabetização de
jovens e adultos é ampliar a inclusão social. O contrário significa um
retrocesso para a região, lembrou
Tarcísio.
Nos últimos dez anos, mais de
77 mil pessoas passaram pelas
aulas do MOVA-ABC, que teve nas
prefeituras as grandes parceiras

para manter as salas e pagar a ajuda de custo ao monitor.
Este ano, existe também a
possibilidade de usar verba de R$
1,1 milhão do programa Brasil Alfabetizado, encaminhada pelo
MOVA-ABC através do Consórcio
Intermunicipal.
Ampliar esse tipo de atendimento é dar passos largos rumo à
cidadania plena. Esperamos que
as prefeituras façam sua parte,
concluiu.
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Promessa de campanha

Verba dos
gabinetes pode
chegar a R$ 50 mil
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O sonho da casa
própria também
está na CredABC

O presidente da Câmara,
Severino Cavalcanti (PP-PE),
aumentou em 25% a verba de
gabinete de cada deputado federal.
O aumento foi decidido em
reunião da Mesa da Câmara realizada ontem e a verba passará
dos atuais R$ 35 mil para R$
43.750,00 por mês.
O valor terá um novo reajuste assim que for concedido o
aumento de 15% para os servidores do Legislativo. Esse aumento é repassado automaticamente para os gabinetes. A verba irá assim para R$ 50.312,50.

Fris-Moldu-Car

Eleita CIPA
de luta
Os companheiros José Claudécio de Souza, Reinaldo Amâncio
dos Santos, Valdeci dos Santos e
Clóvis Caetano foram empossados
ontem na CIPA.
Eleitos com apoio do Sindicato, o compromisso deles é a luta por
melhores condições de trabalho.

Juventude Metalúrgica
Reunião da Comissão do Jovem
Metalúrgico sábado, às 10h, na
Sede do Sindicato, para debater a
agenda do coletivo de juventude
da CUT. O encontro é aberto a
todos os interessados.
Volkswagen/Ford
Os trabalhadores que participam
do processo pasta 75/90 têm
reunião para esclarecimentos
sobre sua tramitação no domingo,
às 10h, na Sede do Sindicato.
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O casal Valdir e Silvana escolheu aplicar seu dinheiro
na Cooperativa de Crédito dos Metalúrgicos do ABC
para conseguir comprar a casa própria. Página 4

Reforma da Previdência

Avanços e privilégios
Votação de emendas pendentes (a chamada PEC Paralela)
traz avanços a pessoas com deficiência e trabalhadores de
baixa renda, mas pode abrir a porteira para aumentar o teto
de benefícios de servidores públicos.

Dano moral

Empresa condenada
por instalar câmeras
Transportadora de Minas Gerais
vigiava os trabalhadores até dentro do banheiro.
Página 2

Página 3

ABC
Prefeito de SBC
desrespeita acordo
de Agência
Ele irá indicar o prefeito de São
Caetano para diretor da Agência
de Desenvolvimento do ABC.
Acordo previa um representante
da sociedade civil. Página 2

Privataria
Dívidas das
elétricas explodem
Três empresas privatizadas pelo
governo FHC devem mais de R$
18 bilhões. Página 3

Mês da Mulher

Amanhã é último dia
para inscrever sua poesia
Nesta sexta-feira vence o prazo de inscrições
ao concurso e mostra de
poemas e artes plásticas
em comemorações ao Dia
Internacional da Mulher.
Encaminhe seus trabalhos à Comissão da Mulher
Metalúrgica no endereço

mulheres@smabc.org.br
ou pelo fax 4127-3244,
ou pelo correio para a
Sede do Sindicato, Rua
João Basso, 231, Centro,
São Bernardo do Campo,
CEP 09721-100.
Os trabalhos serão
mostrados dia 1º de abril,

sexta-feira, a partir das
19h, quando se encerram
as comemorações do Mês
da Mulher.
Outra atividade de comemoração é a exibição
do filme Olga, sábado, às
18h, na Sede do Sindicato.
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Condenação
Boa notícia
Emprego na indústria brasileira
aumentou 0,4% em janeiro
interrompendo dois meses de
quedas.

Transportadora colocava
câmeras em banheiros

Melhor ainda
Os salários subiram 6% no
mesmo mês em comparação
com dezembro e 5% contra 2004.
Paranóia
O Departamento de Segurança
Interna dos EUA teme a
detonação de um artefato nuclear
em uma grande cidade, a
liberação do gás sarin em prédios
de escritório e a explosão de um
caminhão-bomba em uma praça
esportiva.
Verdade
A agência norte-americana faz
terrorismo em busca de mais
verbas.
Na mosca
Marta Suplicy disse que a Febem
é a marca da administração
Alckmin.
Outra
A eleição de Rodrigo Garcia (PFL)
para a presidência da Assembléia
Legislativa é a maior derrota
política do governador nos últimos
tempos.
Corrupção
Cerca de 11 milhões de pessoas
foram alvo de tentativas de
compra de seus votos, com
pagamento em dinheiro ou bens
materiais, na campanha eleitoral
de 2004.
Eles merecem
O volume de crédito consignado
para aposentados e pensionistas
do INSS já atingiu R$ 4,3 bilhões.
Por quê?
A produção da indústria chinesa
cresceu 17% este ano. Diferente
daqui, o Banco Central de lá
gostou do resultado.
Tá certo
A Câmara Federal aprovou projeto
do governo que acaba com o sigilo
eterno para documentos como
queria FHC.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou a Peixoto Transportes, de Minas Gerais, ao pagamento de indenização por dano
moral a um ex-empregado. A empresa instalou câmeras de filmagem
nos banheiros masculinos, ato que,
segundo o TST, provoca constrangimento moral e social.
As câmeras estavam voltadas
para a entrada dos vestiários, dos
vasos sanitários e mictórios. Uma
testemunha indicada pela própria

empresa, que fez a instalação do
equipamento, admitiu que o serviço
foi executado com a supervisão da
transportadora, pois nada no local é
feito sem acompanhamento da empresa.
O trabalhador moveu a ação
após quatro anos no emprego, período em que atuou nos setores de
carregamento e fiscalização de
mercadorias. A indenização que ele
receberá por danos morais é equilalente a um mês de salário.

Máquinas agrícolas

Protesto hoje contra demissões
Metalúrgicos na Baldan e
Marquezan, ambas em Matão;
Valtra, em Mogi das Cruzes; New
Holland, em Curitiba; John Deere,
em Horizontina (RS) e em Catalão
(GO); cruzam os braços hoje em
protesto contra as seguidas demissões no setor de máquinas
agrícolas.
Só este ano 4.400 trabalhadores perderam seus empregos.
O setor emprega cerca de 48.800
metalúrgicos em todo País. Mas,
o que deixa o pessoal mais indig-

nado, foi a ajuda oficial que as fábricas receberam nos últimos seis
anos. O setor embolsou perto de
R$ 10 bilhões em subsídios, através de um programa chamado
Moderfrota.
O programa provocou um
crescimento de 173%.
No entanto, ao primeiro sinal
de crise, quem pagou o pato foram os trabalhadores. O objetivo
dos protestos é abrir negociações
com os empresários, além de
alertar a sociedade e o governo.
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Agência ABC

Dib rompe
acordo e indica
novo diretor
O prefeito de
São Bernardo Willian Dib, presidente do Consórcio de Prefeitos
do ABC, não respeitou acordo para a sucessão na
diretoria da Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC e indicará hoje José Aurichio, prefeito de São Caetano, como o novo
diretor-geral do órgão.
Quando fundada, em 1998,
os sócios que compõem a Agência fizeram um acordo no qual o
atual diretor-geral, Jorge Rosa, representante do Pólo Petroquímico,
seria substituído por um membro
da sociedade civil.
A Agência foi criada para propor saídas e soluções para o desenvolvimento de todo o ABC. Ter
um político no cargo de comando
pode comprometer esse objetivo,
alertou Paulo Dias (foto), diretor
do Sindicato e representante das
entidades de trabalhadores na
Agência.
Segundo ele, o temor dos
sindicatos é que a próxima gestão abandone projetos em andamento e as discussões com a sociedade civil.
Acreditamos que a eleição
de Aurichio pode representar um
retrocesso na relação com a sociedade e um risco de transformar o órgão em instrumento político, afirmou Dias.
Apesar dos vários sócios
(sindicatos, Pólo Petroquímico,
universidades e associações comerciais), o voto do presidente do
Consórcio de Prefeitos vale 49%
de todos os demais.

SINDICALIZE-SE
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Reforma da Previdência

Votação traz avanços e retrocessos
A Câmara Federal retomou as
votações para concluir a reforma da
Previdência. O texto principal foi
aprovado em 8 de julho passado,
mas ainda precisam ser apreciados
os destaques.
Alguns destaques aprovados
representam avanços para os trabalhadores, outros são privilégios
para poucos. Esses pontos precisam ser votados em segundo turno
antes de ir para o Senado.
Avanços
Trabalhadores considerados de
baixa renda e empregadas domésticas poderão se aposentar com benefício de um salário mínimo, sem
limite de idade, desde que tenham
30 anos de contribuição se mulheres e 35 anos no caso dos homens.
Professores do ensino fundamental com menos de 50 anos de
idade também poderão se aposentar, desde que comprovados 25
anos de contribuição.
Pessoas com deficiência poderão se aposentar com período de
contribuição e idades inferiores aos
demais trabalhadores.
Privilégio
O destaque mais polêmico foi
apresentado pelo PSDB e concede
benefícios especiais aos delegados
de polícia, advogados públicos e fiscais tributários. Eles passam a ter o

Entre os avanços, a mudança de idade para a aposentadoria de pessoas com deficiência

salário máximo atrelado ao salário de
um desembargador de Justiça e não
mais ao do Poder Executivo.
Na prática, eles poderão ganhar 90% do salário de um ministro
do Supremo Tribunal Federal (STF),

que atualmente é de R$ 19 mil. Hoje,
delegados têm como teto o salário
dos governadores, fixado pelas assembléias legislativas e geralmente menor que o teto do Poder Judiciário.

PSDB pode arruinar a reforma
O deputado José Pimentel
(PT-CE) explicou que o destaque
de aumentar o teto a delegados,
apresentado pelo PSDB, pode
derrubar todo o esforço do governo em sanar a Previdência e desfaz pontos da reforma aprovados
ano passado.
Segundo ele, o destaque dos

tucanos acaba com a proibição de
incluir as pensões no teto nacional
em vigor aprovado ano passado;
acaba com os subtetos dos Estados, das 26 assembléias legislativas; e acaba com o subteto das
5.562 cidades brasileiras, que agora poderão ter subtetos iguais a de
um ministro do STF.

Setor elétrico

Dívidas e privatizações são questionadas
O endividamento das empresas do setor elétrico superam em
várias vezes o valor das próprias
empresas.
O alerta partiu da Câmara de
Deputados, que planeja uma audiência pública sobre o assunto. As
dívidas da Eletropaulo, Light e Cesp
somam R$ 18,3 bilhões.
A Light, controlada pelo grupo
EDF, tem dívida de R$ 4,2 bilhões,

que representa 760,9% de seu patrimônio.
O endividamento da Eletropaulo, controlada pela empresa americana AES, é de R$ 3,7 bilhões,
152% de seu patrimônio.
A Cesp, administrada pelo governo do estado de São Paulo, tem
dívida de R$ 10,5 bilhões, que representa 153% de seu patrimônio.
Fica claro que o processo de

privatização do setor elétrico foi uma
bandalheira. Isso tem muito a ver
com a desestruturação do setor,
com processo de privatização, da
remessa de recursos para o exterior e do pagamento de dividendos
de forma indevida, declarou o deputado Fernando Ferro (PT-CE),
que estranha a situação das três
empresas e defende a realização de
uma auditoria no setor.

Você pode ajudar
Milhares de trabalhadores são
vítimas de doenças causadas pelo
amianto. Nossa legislação não
proibe seu uso, mas você pode ajudar não comprando produtos que
contenham essa fibra que é
cancerígena.
O amianto é um mineral encontrado em abundância no Brasil, o
terceiro maior produtor do mundo e
cuja maior jazida está em Minaçu,
Goiás.
A poeira liberada por ele tem fibras minúsculas, chamadas asbesto. Elas penetram nos pulmões e causam seu endurecimento. A doença
chama-se asbestose e provoca desde dificuldades para respirar até a
morte. O amianto pode causar o
mesotelioma, que é câncer de
pleura, uma pele que envolve os
pulmões.
Preço baixo é incentivo
Por ser barato, o amianto é
muito usado na construção civil. Os
produtos mais populares são as telhas e caixas de água. A contaminação acontece pela poeira da
furação, corte e no descarte como
entulho. Também estão expostos os
trabalhadores da minas, os moradores vizinhos e quem trabalha com
o material.
Proibido em 42 países
O amianto está proibido em 42
países, entre eles toda a Comunidade Européia. No Brasil, mesmo
não sendo proibido, por pressão das
empresas que o utilizam, já é substituído por outras fibras não perigosas em telhas e caixas de água.
Acreditamos que mesmo sem
uma lei que o proíba, o amianto será
banido pelos consumidores, que
bem informados rejeitam seus riscos.
Se tiver amianto, não compre.
Prefira os similares. Todo amianto
em qualquer quantidade é cancerígeno e pode matar.
Departamento de Saúde do
Trabalhador e Meio Ambiente

