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Universidade Federal do ABC

Promoção

Um novo modelo de ensino superior
A proposta que está sendo definida pelo Ministério da Educação
para a Universidade Federal do ABC
(UFABC) vai antecipar as linhas gerais da reforma universitária que o
governo federal quer votar no Congresso até o final deste ano.
O Ministério da Educação
(MEC) quer que o formato da universidade seja referência para a expansão que o governo vai promover nas universidades federais do
País.
Assim, a Universidade Federal
do ABC será uma espécie de laboratório para ditar a política da educação superior pretendida pelo governo federal e que faz parte da reforma.
Pesquisa
O MEC pretende que os cursos e o desenvolvimento de pesquisas da UFABC sejam diferentes do
que até agora foi aplicado no ensi-

no superior.
O foco da Universidade será a
pesquisa e a pós-graduação nas
áreas de engenharia, tecnologia e
meio ambiente.
As faculdades serão organizadas em centros (Exatas, Humanas,
Biológicas) que vão funcionar de
forma independente.
Uma das novidades será o rodízio de professores, com vagas

para professores de outras universidades federais.
O campus será construído
numa área de 70 mil metros quadrados na avenida dos Estados, em
Santo André.
A instalação da UFABC vai custar R$ 150 milhões. No total, serão
oferecidas 20 mil vagas em graduação e mais 4 mil em pós, mestrado
e doutorado.

Os três centros da universidade
Computação - envolve Sistemas Complexos, Computação Gráfica
e Ciências da Computação.
Engenharia - engloba Engenharia de Materiais, Produção e
Ambiental, Fenômenos Eletromagnéticos e Gestão de Tecnologia
Ambiental.
Inovação Tecnológica - com aulas práticas de projetos de
tecnologia.

SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC
CANDIDATOS INSCRITOS PARA DISPUTAR O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES PARA
A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DA EXECUTIVA DA DIREÇÃO E CONSELHO FISCAL
A Comissão Eleitoral, através de seu presidente ao final assinado, nos termos do artigo 136, parágrafo 1º do Estatuto Social,
torna pública a relação dos candidatos inscritos para o segundo turno das eleições sindicais. Foi requerida e deferida a
inscrição de somente uma chapa para concorrer ao segundo turno das eleições. A chapa, cujo presidente é José Lopez
Feijóo, indicou os seguintes candidatos para compor o Conselho da Executiva da Direção:
1) José Lopez Feijóo (Ford);
2) Francisco Duarte de Lima (Volks);
3) Tarcísio Secoli (Mercedes-Benz);
4) Rafael Marques da Silva Júnior (Ford);
5) Paulo Dias Neves (Makita);
6) Hélio Honorato Moreira (Volks);
7) Geovane Corrêa de Souza (Eluma);
8) José Paulo da Silva Nogueira (Panex);
9) Sérgio Aparecido Nobre (Mercedes-Benz);
10) Juarez Barros da Silva (Magneti Marelli);
11) Daniel Bispo Calazans (Scania);
12) José Carlos de Souza (Toyota);
13) Aparecida das Graças R. Henriques (Arteb);
14) Mário Donizeti Martins Costa (Kostal);
15) Maria Luciene Sodré dos Santos (SMS);
16) Leila Aparecida Queiroz (Embramotor);
17) José Mourão da Silva (Faparmas);
18) Mauro Soares (Federal Mogul);
19) José David Lima Carvalho (TRW);
20) José Roberto Vicaria (Pirelli);
21) Wagner Firmino Santana (Volks).
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A chapa também indicou os seguintes candidatos,
titulares e suplentes, respectivamente, para compor o
Conselho Fiscal:
1) Teonílio Monteiro da Costa (Ford);
2) Silvio César do Nascimento (Volks);
3) Moisés Selerges Júnior (Mercedes);
4) Cícera Michelle Vieira (Volks);
5) Ana Nice Martins de Carvalho (Panex);
6) Amarildo Sezário de Araújo (Mahle).

A Comissão Eleitoral declara aberto, nos termos do
artigo 136 do Estatuto Social, o prazo de 3 (três) dias
úteis para impugnação destas candidaturas, que deverá
ser apresentada junto a Secretaria-Geral do Sindicato,
rua João Basso, nº 231, Centro, São Bernardo do
Campo, no horário das 6h às 18h.
Alfredo Alves Cavalcante
Presidente da Comissão Eleitoral

Se os patrões
montassem um
grupo musical,
qual seria nome
dessa banda?

Responda a pergunta e concorra a um livro de história em quadrinhos do cartunista Marcio Baraldi.
Os dez nomes mais cria-tivos e engraçados serão publicados na Tribuna e receberão Roko-Loco e
Adrina-Lina atacam novamente, autografado pelo autor.
As frases devem ser en-viadas
para o endereço eletrônico
imprensa@smabc.org.br, pelo fax
4127-3244 ou pelo correio para a
Sede do Sindicato, Rua João
Basso, 231, Centro, São Bernardo,
CEP 09721-100. Os autores deverão ser sindicalizados e identificados pelo nome completo e telefone.

Imposto de Renda

Últimos dias
para a declaração
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Ato lembra vítimas de
acidentes do trabalho

Lançamento de memorial e uma mesa-redonda com o médico psicanalista Eduardo Losicer sobre saúde e segurança serão realizados
amanhã pelo Sindicato para marcar o Dia Internacional em Memória às Vítimas de Acidentes e
Doenças do Trabalho.
O médico vai falar sobre uma nova forma de
acidente de trabalho causada por traumas psíquicos provocados, por exemplo, pelas exigências de metas produtivas, assaltos a banco ou

assédio no trabalho.
Há mais de três décadas vários países dedicam o dia 28 de abril a lembrar a memória das
vítimas de acidentes e doenças .
De acordo com a Organização Internacional
do Trabalho, todo ano morrem mais de dois milhões de pessoas enquanto trabalham.
No Brasil as estatísticas são deficientes por
incluírem somente os trabalhadores com carteira assinada e, mesmo assim, registram cerca

Eleição no Sindicato

de três mil mortes anuais.
Esses números apontam também que a
cada ano acontecem mais de 390 mil casos de
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
Destes, cerca de 15 mil são casos de incapacidade permanente.
O lançamento do memorial e a mesa-redonda acontecem a partir das 19h, no Centro de Formação Celso Daniel, ao lado da Sede do Sindicato. Todos estão convidados.

1º de Maio

Uma chapa inscrita De novo, na Paulista
Em defesa da reforma sindical e por redução da jornada

Equipe especializada faz sua
declaração de Imposto de Renda na
Associação dos Metalúrgicos Aposentados do ABC (AMA-ABC), em
São Bernardo, nas Regionais Santo André e Diadema. A declaração é
enviada diretamente pela internet.
A equipe atenderá até sexta-feira, último dia da entrega, das 9h às
18h (AMA e Diadema), e das 9h às
17h (Santo André).

Rassini
Reunião hoje, às 17h30, na Sede
do Sindicato, para discutir PLR.
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Apenas uma chapa, encabeçada pelo atual presidente do
Sindicato, José Lopez Feijóo, foi inscrita para concorrer ao
segundo turno da eleição, nos próximos dias 31 de maio e
1º de junho. A chapa foi composta pelos companheiros
eleitos nos Comitês Sindicais de Empresa e tem 27
membros. Nesta fase da eleição irão votar todos os sócios
do Sindicato. Veja edital na página 4.

Ato político e shows a partir das 9h, com:

Zezé de Camargo e Luciano, Jota Quest, Dudu Nobre, Araketu,
Daniel, Edson&Hudson, Exaltasamba, Alexandre Pires, Revelação, Rodriguinho, Rick&Renner, Sorriso Maroto e Cecéu Muniz,
Cidade Negra, Jorge Aragão, Rouge, Fábio Jr., Bruno e
Marrone, KLB, Br´oz, Latino, Martinho da Vila, Alceu Valença,
Fafá de Belém e Geraldo Azevedo.
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Metal 2

Ele quer que morram?
Serra reduziu de 300 para 200 os
medicamentos distribuídos pela
Prefeitura de São Paulo.

Protesto contra acidente

América
A polícia americana prendeu 58
brasileiros que tentavam entrar
ilegalmente nos EUA.
E vai crescer
Cônsul do Brasil classificou como
assustador o aumento do número
de casos como esses.
Avanço
Células-tronco retiradas do
cérebro produziram insulina em
laboratório nos Estados Unidos.
Atraso
Mas a pesquisa vai parar porque
Bush não admite testes com
estas células. Igual ao Vaticano.
E a camisinha?
Os novos casos de aids no ABC
tem atingido mais as mulheres.
Sem prevenção
A vítima geralmente é jovem e tem
união estável com um único
parceiro.
Apoio
Severino Cavalcanti participará do
1º de Maio da Força Sindical.

Geovane Correa, coordenador da Regional Santo André, conversa com o pessoal na Metal 2

Os companheiros na Metal 2,
fundição de Santo André, cruzaram
os braços por duas horas na manhã de ontem em protesto contra o
acidente que feriu gravemente um
operador de empilhadeira no último
sábado.
O acidente ocorreu devido à
explosão do botijão de gás que ele
trocava na empilhadeira. O companheiro está internado em estado grave, com queimaduras por todo o

corpo.
Além da bronca contra as condições de trabalho, os companheiros reclamam da falta de enfermeiro durante toda a jornada de trabalho. Aliás, essa é uma antiga reivindicação da CIPA.
No sábado, quando ocorreu o
acidente, não havia enfermeiro de
plantão e o trabalhador acidentado
teve de ser socorrido pelos próprios companheiros.

Conquista

Sai PLR na Proxyon

Estrela
Será nossa maior estrela, diz
Paulo Pereira, presidente da
Força.
Fim de carreira?
Segundo o Ibope, Xuxa começou
a perder para os desenhos do
SBT.

Bico do corvo
Não bastasse dever 300 bilhões
de dólares, a GM recolherá dois
milhões de veículos nos EUA.

Ao aprovarem ontem a proposta de PLR negociada com a empresa, os trabalhadores na Proxyon, em
São Bernardo, garantiram o acerto
da primeira parcela já no dia 5 de
maio.
Hoje pela manhã tem assembléia na Usimatic e amanhã, na troca de turnos, a assembléia é na

MTE Thomson para analisar e votar propostas de PLR.
Dezenas de outras negociações estão sendo realizadas nas
empresas da região.
A experiência mostra que, nas
fábricas onde tem mobilização, o
valor da PLR é melhor e sai mais
rápido.
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Cursos Sindicato/Senai

Inscrições em Diadema
Estarão abertas entre os dias 4
e 6, as inscrições aos cursos profissionalizantes na Regional Diadema,
feitos em parceria com o Senai. Os
cursos são de Matemática, Trigonometria, Desenho Mecânico, Controle
de Medidas, Eletricista Instalador e Comandos Elétricos.
Para a inscrição, os sócios e
dependentes maiores de 16 anos
devem levar cartão de sócio, último
holerite e xerox do RG. Os desempregados devem levar carteira profissional e xerox do RG.
As inscrições devem ser feitas
das 10h às 13h e das 14h30 às 18h
na Regional Diadema, av. Encarnação 290, em Piraporinha, atrás do
Hospital Municipal.

Sindicalismo

Eleição no Sindiserv
é retomada
O Tribunal de Justiça de São
Paulo derrubou a liminar que há 11
dias suspendeu a eleição no Sindicato dos Servidores de São Bernardo. A coleta de votos recomeçou
ontem no final da tarde e vai se encerrar hoje. Cerca de sete mil servidores podem votar.
Com quase três mil votos colhidos, a eleição foi interrompida no
seu segundo dia, 14 de abril, pela
chapa de oposição que não participava do pleito. Essa chapa, que é
ligada à prefeitura, foi impugnada
logo após sua inscrição.
O Tribunal de Justiça entendeu que eram equivocados os argumentos da oposição para suspender a eleição, disse Vânia de
Souza, presidente do Sindicato e
encabeçadora da chapa 1.

Atenção
Com a proposta aprovada, pessoal na Proxyon recebe dia 5 a primeira parcela

Moralismo
Autoridades chinesas proibiram a
realização de festival de cinema
gay no país.
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Se você é sócio do Sindicato, trabalha em empresa metalúrgica de São
Bernardo ou Diadema, mas pertence
a outra categoria e teve o Imposto Sindical descontado, providencie uma
cópia xerox do holerite de março e vá
pessoalmente ao Departamento de
Arrecadação e Cadastro, na Sede do
Sindicato, em São Bernardo, até sexta-feira, das 9h às 18h.
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Sinal amarelo

Desemprego volta a subir em SP e no ABC
O desemprego na Grande São
Paulo subiu pelo segundo mês consecutivo em março. A taxa, que era
de 17,1% em fevereiro, foi para
17,3% da PEA (População Economicamente Ativa) no mês passado,
segundo pesquisa da Fundação
Seade e Dieese divulgada ontem.
Em março do ano passado o índice
estava em 20,6%.
O resultado do levantamento é
mais preocupante para os trabalhadores no ABC. O desemprego na
região aumentou 1%, passando de
15,7% para 16,7%.
Antes dessas duas altas, a taxa de desemprego na Grande São
Paulo havia recuado por nove meses seguidos. Em janeiro último,
havia atingido 16,3%, o nível mais
baixo desde janeiro de 2001.
O crescimento do desemprego ocorreu apesar da serem criadas 15 mil vagas em março. A indústria, por exemplo, abriu 11 mil
postos de trabalho (alta de 0,7% no
nível de ocupação do setor).
As novas vagas, no entanto,

O comércio fechou seis mil vagas em março na Grande São Paulo

não foram suficientes para compensar a entrada de 43 mil novos trabalhadores no mercado.
Por isso 28 mil companheiros
ficaram fora da PEA e fizeram crescer a taxa de desemprego. Agora
são 1,71 milhão de pessoas sem trabalho na Grande São Paulo.
O tempo médio gasto na procura de trabalho diminuiu de 57 para
52 semanas. Três semanas a menos que em março de 2004.

Rendimento
A renda média do trabalhador teve
comportamento contrário ao emprego e subiu em fevereiro após três meses em queda. Agora ela é de R$
1.011,00 (0,2% maior que em janeiro).
Os dados da pesquisa sobre
renda têm um mês de diferença em
relação aos do emprego porque os
pesquisadores perguntam aos entrevistados quanto receberam no
mês anterior.

Conflitos no campo

Assassinatos caem pela metade
Diminuiu pela metade o número de assassinatos em disputas de terra no País se
forem comparadas as
execuções ocorridas
no ano passado com
as registradas em
2003. Segundo o relatório Conflitos no Campo no Brasil, elaborado pela Comissão
Pastoral da Terra
(CPT), no ano passado aconteceram 39 mortes nestes confrontos
contra 73 computadas em 2003.
Por outro lado, de acordo com o
mesmo documento, o número de
pessoas envolvidas nos conflitos subiu de 1.690, em 2003, para 1.801 no
ano passado. O assassinato da missionária Dorothy Stang (foto), ocorrido dia 12 de fevereiro, em Anapu, no

Pará, foi lembrado pela
publicação.
A pistolagem naquele Estado virou
uma profissão. Em
qualquer lugar se encontram pessoas para
fazer esse tipo de negócio, afirmou o coordenador da CPT, José
Batista Afonso.
Dorothy Stang
A OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) do Pará gravou na semana passada programas de duas rádios clandestinas de Anapu que atacam Dorothy Stang e o PDS (Projeto de Desenvolvimento Sustentável)
idealizado por ela.
As rádios funcionam ilegalmente e uma delas transmite de
dentro dentro da Câmara Municipal.

De lá divulgou discurso inflamado
do vereador Paulo Anacleto (PPS)
contra a missionária. Eu morreria
e morro sendo contra as ações que
ela fazia aqui, disse.
A rádio também transmitiu mensagens de produtores rurais e comerciantes contra o PDS. Em um dos
trechos, um comerciante afirma que
nada justifica tirar a vida de uma pessoa, exceto num caso de legítima
defesa, defesa de terceiros ou defesa de seu patrimônio. Se eu não posso defender minha propriedade, o que
eu estou fazendo aqui?, declarou.
A OAB denuncia que vereadores e empresários promovem uma
campanha para tentar transformar
a imagem da missionária. A idéia é
criar um clima para quando o Exército sair de lá eles entrarem com
tudo e dominarem os pequenos agricultores, alerta a entidade.

O Sindicato no
chão da fábrica
Uma verdadeira aula de democracia sindical. Assim pode ser definidas eleição dos Comitês Sindicais de Empresa (CSE), primeira
etapa para a escolha da nova diretoria do Sindicato. As chapas 1, que
contaram com apoio da atual direção, venceram em todas as empresas. Agora vem o segundo turno,
onde serão escolhidos, dentre os diretores eleitos nos CSEs, aqueles
que dirigirão administrativamente a
entidade.
Em outros sindicatos as eleições são feitas por chapas completas, com critérios nem sempre muito claros, o que não permite uma
participação mais efetiva da categoria representada. Esse método de
eleições ainda predomina na quase
totalidade dos sindicatos brasileiros.
Eles têm medo de mudar e de perder o controle da máquina. Nós, metalúrgicos do ABC, somos diferentes. Não temos medo de ser democráticos.
Parabéns a Lula
E essa nova forma de organização sindical, a partir dos locais de
trabalho, representa uma verdadeira revolução. Já é nossa terceira
eleição nesse sistema e outros sindicatos o adotaram, como os metalúrgicos de Sorocaba e de Taubaté,
o que comprova que estamos no
caminho certo.
Importante ressaltar, também,
que nossa experiência foi utilizada
para a construção da proposta de
organização no local de trabalho
apresentada na reforma sindical,
hoje em discussão no Congresso
Nacional.
Ou seja, é uma experiência vitoriosa, que deu certo. Mais uma
vez, os metalúrgicos do ABC saem
à frente e fazem história. A propósito, uma história que começou a ser
construída há 30 anos, quando Lula
chegou à presidência deste Sindicato, conforme foi comemorado na
semana passada. E é a ele, Lula, e
a seus companheiros, que queremos agradecer por tudo.
Departamento Jurídico

