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Cooperativas

Unisol e espanhóis selam parceria
Uma das mais importantes
ONGs ligadas ao cooperativismo na
Espanha, a Associação de Cooperação com o Sul (Acsur), assumiu
de fato sua parceria com a Unisol
(entidade que representa as cooperativas de produção apoiadas pelo
Sindicato) em todos os projetos que
participar no Brasil.
A decisão foi tomada durante
o seminário internacional Cooperação para o desenvolvimento de uma
autêntica economia social e solidária, realizado na última terça-feira no
Centro de Formação Celso Daniel
do Sindicato.
Participaram, entre outros, Salvador Goya e Gabriel Abascal, relações internacionais e diretor da
Acsur; o presidente da Fesalc (entidade que desenvolve na Espanha
basicamente o mesmo trabalho que
a Unisol no Brasil), Armand Vilaplana; e o presidente da Unisol, Cláudio Domingos da Silva.
A associação se dará dentro
do conceito de economia social compreendido como o empreendimento com objetivo social onde todos participantes obtém ganhos - e
não através do conceito de economia solidária - que seria a união de
uma parte mais forte com quem tem
menos.
Por isso, todos os projetos que
fizerem juntos terá que ter competên-

No seminário, Salvador Goya, da federação espanhola, apoiou o acordo entre a Acsur e a Unisol

cia para dar conta do mercado, possuir qualidade, tecnologia e custo.
Começaremos com uma intensa troca de tecnologia para aprimorar o que fazemos e aprender o

que eles já sabem em prol da economia social e solidária, comentou
Nilson Tadashi Oda, técnico da
Subseção Dieese do Sindicato e
assessor da Unisol.

Ouça o debate com Paul Singer sábado
O Tribuna no Ar deste sábado traz um resumo do debate com
o secretário nacional de Economia
Solidária Paul Singer. Ele esteve
discutindo cooperativas com a categoria na última sexta-feira.
No programa, Singer conta
como o sistema de cooperativas
tornou-se uma forma de inclusão

econômica e social e as políticas
e ações que o governo federal
está implantando para o setor.
Com mediação de Sérgio
Nobre, coordenador da Regional
Diadema do Sindicato, o programa vai ao ar neste sábado, ao
meio-dia, pela Rádio ABC-AM
1570 KHz.
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Pré-vestibular

Seja um professor
voluntário de
geografia
O curso pré-vestibular da
parceria entre o Sindicato e a
Educafro está precisando de
professor voluntário de geografia.
Não é necessário que o
interessado seja formado,
embora quem já terminou o
curso (não necessariamente
de geografia) tenha prioridade.
O fundamental é conhecer
bem a área. Candidatos devem telefonar neste sábado,
das 8h às 17h, para a Regional Diadema (4066-6468), e
solicitar a coordenação do prévestibular.

Curso de
Formação
de Base
Neste final de semana
acontece mais uma aula do
curso de Formação de Base, no Centro de Formação
Celso Daniel, no sábado,
das 8h30 às 18h, e no domingo, das 8h30 às13h.
Todos os que se inscreveram devem comparecer.

Compre sua casa própria no mega-feirão da CoopSind
Neste sábado e
domingo,
das 10h às 18h,
na Sede do
Sindicato

Obras em ritmo acelerado.
Dois prédios já prontos

Condomínio Villas de Espanha
 Tabela promocional
 Parcelas a partir de R$ 260,00
 durante a obra
 Juros de 0,68% mensais no
 financiamento
 Parcelas decrescentes
 Seguro de entrega
 Indique um amigo e tenha um
bônus de R$ 500,00
 Sorteio de um DVD
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Lula, aos 30 anos, é cumprimentado pelo então governador paulista Paulo Egydio Martins na sua posse, em 1975

Há 30 anos, no dia 19 de abril de
1975, Luiz Inácio da Silva, o Lula, tomava posse na sua primeira gestão
como presidente do Sindicato.
A data será lembrada nesta segunda-feira, dia 18, quando Lula e os diretores eleitos naquele ano serão homenageados na Sede do Sindicato, a par-

tir das 18h. Esse dia tem significado
histórico muito importante para nós. Ele
marca o surgimento do novo sindicalismo, um sindicalismo preocupado com
profundas transformações, cujos resultados positivos estamos colhendo até
agora, disse José Lopez Feijóo, presidente do Sindicato.

Participe desta homenagem
 Confirmada a presença de Lula

Autometal
Reunião hoje, na Regional
Diadema, para discutir PLR e
outros assuntos internos. Às 11h
para o segundo turno, às 15h para
o primeiro turno, e às 17h30 para
os demais turnos.
Mecânica Abril
Reunião domingo, às 9h, na
Regional Santo André, para
discutir jornada e PLR.
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 O evento começa às 18h, na Sede
 Telões na rua para todos acompanharem o evento
 Venha e traga a família

Apuração da eleição é hoje na Sede
Primeiro turno da eleição terminou ontem com excelente participação da categoria.
Apuração será hoje na Sede do Sindicato. Páginas 2 e 3.
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Gastança
Zé Dirceu acusou FHC de ter sido
irresponsável nos gastos
governamentais, comprometendo
o desenvolvimento do País.
Bagunça
Quem tinha cinco programas
sociais, com cinco cadastros em
cinco ministérios diferentes foi o
quê?, questionou.
Por quê?
Foi demitido o maestro Paulo
Rydlewski, que realizava belo
trabalho diante da Filarmônica de
São Bernardo.
Papabilíssimo
Reina uma grande confusão entre
os cardeais, mas o
ultraconservador Joseph
Ratzinger já teria 40 dos 77 votos
necessários para eleger o novo
papa, diz a imprensa italiana.

Eleição no Sindicato

Saúde e OLT

UMA VITÓRIA DE TODOS OS METALÚRGICOS
No final da tarde de hoje, o resultado das urnas vai apontar os 244
diretores do Sindicato que irão representar os trabalhadores
metalúrgicos do ABC nos próximos três anos. São os membros dos
Comitês Sindicais, que estarão no chão de fábrica acompanhando o
dia-a-dia da categoria e fortalecendo a organização no local de trabalho.
Os metalúrgicos responderam em peso ao chamado das urnas, num
clima de confiança neste novo modelo de representação sindical que já
virou referência. São 244 representantes dispostos a defender nossos
direitos sociais e trabalhistas, lutar contra todo tipo de injustiça e fazer
avançar as conquistas.
Aposentados

Mangels

Metal Leve

E aí?
Se ele escapar, pode facilmente
provocar uma epidemia e não há
como garantir que todas as
amostras sejam destruídas, alerta
a OMS.
Legião Urbana
Renato Russo, que domingo
passado faria 45 anos, terá a vida
contada em filme. Ele morreu em
1996.
Alô?
De olho no Dia das Mães, as
operadoras de telefonia celular
declararam guerra e voltaram a
vender aparelhos a partir de
R$ 99, em até dez vezes sem
juros de R$ 9,90.

Otis

Proema

É uma raiz forte no local de trabalho

As eleições consolidam um novo modelo de representação, que hoje é
referência ao movimento sindical cutista e influenciou o debate da reforma
sindical. Onde tem Comitê existem melhores condições de enfrentar as
adversidades, quando estas aparecem. Esta terceira eleição de Comitês é
a consolidação desse novo modelo. Sem uma raiz forte no local de
trabalho nestes últimos anos, não teríamos obtido êxitos na solução dos
conflitos. A grande diferença é que o Comitê leva o Sindicato ao local de
trabalho. Luiz Marinho, presidente da CUT Nacional

Depoimentos
O patrão respeita mais o trabalhador

Os trabalhadores votaram confiantes e animados porque entendem a
importância de fortalecer cada vez mais nosso Sindicato dentro das
empresas. A eleição é um momento importante para o trabalhador estar
bem representado no chão de fábrica. Com o Comitê, a empresa
respeita mais o trabalhador e se empenha mais no encaminhamento de
soluções às nossas reivindicações.
Jânio Isidoro de Lima, o Melancia, do CSE da Pirelli Cabos

Asbrasil

Uma experiência com muitos frutos

A eleição foi um sucesso, com os trabalhadores comparecendo em
massa para cumprir sua parte no processo eleitoral.
É uma prova de que o modelo implantado pelo Sindicato é aquele que o
trabalhador quer, e que vai ser confirmado com a reforma sindical.
Os Comitês foram implantados em 1999. É uma experiência que trouxe
frutos, pois agiliza a solução dos problemas, que são resolvidos na
fábrica mesmo. O trabalhador quer soluções rápidas para os problemas.
Juarez Barros, o Buda, do CSE da Magnetti Mareli

Panex

Organização faz a diferença
A organização e a disposição
para a luta por melhores condições
de saúde e segurança fazem uma
enorme diferença nas empresas
onde essa atuação é forte.
O resultado é a redução do número dos acidentes de trabalho e
sua gravidade, com redução de fatores de adoecimento como o cansaço, a fadiga, a pressão, o autoritarismo e o estresse.
Essas melhorias se refletem
numa vida com mais qualidade, com
menos doenças e sofrimento e mais
dignidade.
Formação faz acontecer
Nosso Sindicato trabalha com
essa meta e com essa perspectiva
para a área da saúde.
Para isso investe na consolidação de representações dentro das
fábricas e na qualificação desses representantes.
Com mais conhecimentos e acúmulo de experiências eles melhoram
suas ações nas questões relativas à
saúde, segurança e meio ambiente.
Um número expressivo de trabalhadores, representantes e militantes que passam pelo curso anual de ergonomia, que já está na
sua quinta turma, e também pelos
seminários mensais de saúde e trabalho, já é uma força que começa a
alterar a realidade em muitas empresas.

Barbeiragem
A Organização Mundial da Saúde
mandou laboratórios de 18 países
- incluindo o Brasil - destruir os
vírus de uma gripe mortal
enviados por engano por
instituição dos EUA.
Mortal mesmo
É o vírus que causou a gripe
asiática e matou quatro milhões de
pessoas em 1957, que estava
desaparecido desde 1968.

Saúde e segurança no trabalho
dependem da organização no local
de trabalho em Comitês Sindicais,
Cipas, Comissões de Fábrica ou Sistemas Únicos de Representação.

Toyota

Melhora a qualidade da representação

Os companheiros foram às urnas de forma espontânea e a eleição
transcorreu em total tranquilidade. Acredito que isto aconteceu pelo
entendimento da categoria de que os Comitês realmente fortalecem a
organização no local de trabalho. Os trabalhadores também entenderam
que quanto mais Comitês tivermos, mais vamos ampliar nossas
representações e fazer avançar as conquistas. O Comitê melhora a
qualidade da representação, fazendo melhorar as condições de trabalho.
Nivaldo Nunes Bezerra, o Sapão, do CSE da TRW Diadema

Novas tecnologias virão
Ainda neste semestre novos
instrumentos vão estimular este debate, como o Recurso Audiovisual
Inte-rativo (RAIO) e o Maping.
Esses novos instrumentos foram elaborados pelo projeto
Vidaviva do qual nosso Sindicato é
um dos idealizadores e colocarão a
saúde, o trabalho e a vida na pauta
das discussões dos trabalhadores
no chão das fábricas, no Sindicato
e na comunidade.
Departamento de Saúde do
Trabalhador e Meio Ambiente

