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Saúde do trabalhador

Violeiros de Mauá

CUT quer pré-conferências em SBC
Sindicatos com base em São
Bernardo, filiados à CUT, querem
que a prefeitura da cidade democratize a participação na Conferência
Municipal de Saúde do Trabalhador,
prevista para ser realizada dia 31
de agosto.
No edital de convocação da
conferência municipal está prevista
a participação de 60 delegados. O
problema todo, aponta Paulo Dias
(foto), diretor de nosso Sindicato, é
quem esses delegados seriam.
Das 60 vagas apenas quatro
são destinadas ao movimento sindical. Praticamente toda a escolha
dos delegados está controlada pela
Prefeitura. Nós, os trabalhadores,
principais interessados nesse debate, teríamos participação muito reduzida, sem poder de intervenção,

denunciou Dias.
As demais vagas seriam ocupadas por trabalhadores no sistema de saúde,
sindicatos patronais, conselho de saúde e usuários
do Centro de Referência
Controle público
A Conferência Municipal é preparatória à Estadual
e à Nacional que acontecerá até o
final do ano em Brasília.
Ela é convocada pelos ministérios da Saúde, do Trabalho e da
Previdência. Tem como objetivo traçar as políticas públicas para saúde do trabalhador e efetivar seu controle social.
Queremos em São Bernardo
a participação democrática de toda

a sociedade, enfatiza
Dias, apontando como exemplo as cidades de Diadema e de Santo André,
que realizaram pré-conferências abertas à comunidade. Delas é que foram
escolhidos os delegados às
conferências municipais,
tendo os sindicatos também como organizadores.
Hoje, a partir das 14h, na Sede
do nosso Sindicato, as entidades
com base em São Bernardo realizam plenária para reivindicar da
Prefeitura de São Bernardo a realização das pré-conferências. Esse
é o caminho para construírmos na
cidade políticas públicas de saúde
voltadas às necessidades dos trabalhadores, disse Paulo Dias.

São Bernardo

Pedidos de CPI são entregues
A bancada de vereadores do
PT de São Bernardo protocolou ontem três pedidos para a criação de
Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) na Câmara Municipal para investigar três encândalos
ocorridos na cidade: o sumiço de dinheiro da saúde, a compra irregular
dos cartilhões para o ensino fundamental e o desvio de verba da Orquestra Filarmônica.
O maior deles foi o sumiço de
R$ 161 milhões do Fundo Municipal
de Saúde, conforme denúncia do
médico Nelson Nisembaum, membro
do Conselho Municipal de Saúde.
Segundo a denúncia, a Prefeitura não deposita na conta do Fundo todos os recursos da área como
manda a lei.
Esse fundo serve para facilitar
a análise do dinheiro destinado ao
setor. Em São Bernardo, o orçamento
da Saúde para este ano é de R$ 204

Bancada do PT entrega pedido de abertura de CPIs ao líder do governo, Alex Manente

milhões, mas apenas R$ 43 milhões
constam do balanço.
Para que as CPIs sejam apreciadas em plenário são necessários sete votos e, para serem aprovadas, é preciso o voto de 11 vereadores.
Nossa expectativa é a pressão popular sobre os vereadores,
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já que o prefeito William Dib tem
maioria absoluta na Câmara, disse
o vereador José Ferreira (PT).
Para garantir a apuração das
denúncias, o PT também entrou
com representação no Ministério
Público, no Tribunal de Contas do
Estado, no Ministério da Saúde e na
Controladoria Geral da União.

Orquestra faz 15
anos e festeja

Para comemorar seus 15 anos
de fundação, a Orquestra de Violeiros de Mauá programou quatro
shows com entrada franca.
Hoje, às 20h, apresentação do
ABC Tangarás, grupo de música
popular.
Amanhã, também às 20h,
chorinho com o Sam Choro. No sábado, às 21h, apresentação do Grupo Lúmem, com participação de
Belchior.
No domingo, às 19h, missa
com participação da Orquestra.
As apresentações serão na
Matriz de Nossa Senhora das Vitórias, na Av. da Saudade, 814, Vila
Vitória, em Mauá. Mais informações
com Sérgio, no 9918-4168.

Informática e idiomas

Promoção para
associados
A Connect Informática e Idiomas tem promoção especial para
associados do Sindicato.
Válida até sábado, as mensalidades no curso de inglês garantem 40% de desconto, sem
taxa de matrícula (vagas limitadas).
Cursos de inglês e espanhol
ministrados para grupos reduzidos ou aulas especiais e métodos reconhecidos internacionalmente, com conversação desde
o nível iniciante.
Para informática, o desconto é de 15%, com aulas 100%
práticas e um aluno por micro.
Início imediato e horários flexíveis, pois é o aluno quem agenda as aulas.
A Connect fica na Av. Capitão Casa, 1324, sobreloja, São
Bernardo (acesso pelo km 23 da
Anchieta), com estacionamento
no local. Mais informações no
4352-5674 ou através do portal
www.connectaulas.com.br
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Mensalão

Cadê as provas,
Jefferson?
O País praticamente
parou terça-feira para assistir ao depoimento do
deputado José Dirceu
(PT) no Conselho de Ética da Câmara Federal
sobre as denúncias de
seu envolvimento com o
mensalão.
O mensalão, de acordo com o deputado Roberto Jefferson (PTB),
seria o pagamento mensal de propinas a deputados para garantir a aprovação de projetos de interesse do governo.
Zé Dirceu negou o
mensalão e defendeu as
investigações sobre os
empréstimos do empresário Marcos Valério ao PT
e demais partidos, porém
em esquema de financiamento de campanhas.
Sobre o mensalão,
Zé Dirceu lembrou que
não é alvo de nenhuma
denúncia direta e precisa.
Durante seu depoimento, ele pediu a apresentação de provas. Esse
pedido também foi feito ao
deputado Roberto Jefferson por diversos integrantes da Comissão de Ética.
Mas ele, no entanto,
se limitou a dizer que tudo
será esclarecido pela CPI
que investiga os empréstimos. Provas sobre o
mensalão ele não apresentou nenhuma.

Para o cientista político Emir Sader, até agora
nada incrimina Zé Dirceu:
Também vai ficando clara a armação em que a
imprensa teve papel ampliador de erros reais, acusando sem prova.
Lula pede justiça
O presidente Lula
afirmou ontem que espera punição para todos os
envolvidos nas denúncias
de corrupção. Quem
deve pagar, pagará. Seja
do PT, católico, evangélico, do PMDB. Todos precisam pagar.
Mas eu também peço
que aqueles que não cometeram nenhum delito,
mas tiveram seus nomes
nos jornais, na hora que for
provada inocência, que a
imprensa divulgue e peça
desculpa aos acusados
injustamente, afirmou.
Segundo ele, adversários têm dito que é preciso fazer o presidente
Lula sangrar, para ele chegar fraco às eleições do
ano que vem.
Eu ainda nem disse
que sou candidato. Agora,
dizer que não posso concorrer? Com base em
quê? Com medo? Com
medo de eu provar que
em quatro anos fiz mais do
que eles em oito anos?,
perguntou Lula.

Campanha salarial

Mobilização
para sair acordo
em agosto
O presidente do Sindicato, José Lopez Feijóo
(foto), alertou ontem que a
hora é de mobilização se os
metalúrgicos querem mesmo conquistar suas reivindicações.
Uma boa campanha
salarial depende da companheirada estar preparada
para uma boa luta se ela for
necessária., afirmou.
Feijóo lembrou que amanhã a Federação Estadual
dos Metalúrgicos da CUT
(FEM-CUT) tem duas negociações importantes. Pela
manhã se reúne com os empresários do Grupo 5 (onde
estão as autopeças) e à tar-

de com os patrões da Anfavea (que representa as
montadoras).

Esses dois segmentos
já estão com um calendário
de negociações montado. O
mesmo ocorre com o Grupo
9, que tem a próxima reunião
na sexta-feira, dia 12.
As dificuldades continuam com o Grupo 10 (lâmpadas e estamparias) e o setor de Fundição, que até agora não deram sinal de vida.
De qualquer forma, os
metalúrgicos do ABC exigem que uma proposta esteja fechada até, no máximo,
no final deste mês.
Os trabalhadores lembram que a data-base da
categoria é 1º de setembro
e deve ser cumprida.
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CredABC faz dois
anos e dobra de tamanho
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Brasmeck

Inocente?
Elias Maluco, condenado pela
morte do jornalista Tim Lopes, foi
absolvido da tentativa de
assassinato de cinco policiais.

Contra as perseguições

Culpados?
Já as duas pessoas que
denunciaram o criminoso foram
condenadas por tentar confundir a
Justiça.
Tá certo
O governo vai distribuir 40 mil
livros em braile para deficientes
visuais de 1.244 escolas públicas
e especializadas de todo o País.
Primeira vez
Será a primeira vez no Brasil que
todos os estudantes deficientes
visuais no ensino fundamental irão
receber livros didáticos em braile.
Quem diria?
Pelé falou que o Corinthians é
favorito ao título de campeão
brasileiro.
Todo mundo
Cerca de 60 mil pessoas se
inscreveram em concurso público
em Paulínia. É o mesmo número
de habitantes da cidade.
E você?
Um cidadão devolveu uma pasta
com objetos avaliados em R$ 200
mil e recebeu R$ 110,00 como
recompensa.
Outra vez
Acidente em mina de carvão na
China deixou ao menos 24
trabalhadores mortos.
Alca do bem
O Brasil realizou terça-feira a
primeira reunião para a formação
de uma área de livre comércio
reunindo Mercosul, África do Sul e
Índia.
Olha a grana!
A alemã Adidas comprou a rival
americana Reebok por R$ 8,9
bilhões.
Baixaria
Estudantes da Universidade
Estadual Paulista, de Franca,
defecaram, urinaram e vomitaram
diante do reitor. Foi uma
intervenção artística, explicaram.

Prática anti-sindical: além da perseguição, patrões chamam a polícia

A parada de um hora na manhã de ontem foi a reação dos companheiros e companheiras na Brasmeck, fábrica de autopeças em
Diadema, contra as seguidas perseguições e humilhações a que são
submetidos.
A demissão de uma cipeira foi
a gota dágua para o protesto. A
fábrica tem uma postura anti-sindical. Tentamos resolver esses problemas na base da negociação,
mas o ambiente de trabalho fica
cada vez mais pesado por causa
da pressão, afirmou o diretor do
Sindicato José Mourão. Outra bronca é em relação às péssimas con-

dições de trabalho.
Programado para chamar a
atenção da empresa, o ato foi tumultuado pela presença da polícia na
porta da fábrica. Chamar a polícia
foi mais uma prova do desrespeito
dos patrões, disse Zé Mourão.
Além da readmissão da cipeira,
o pessoal quer negociação, acordo
de PLR e protesta que as últimas
homologações não foram feitas no
Sindicato e sim numa comissão de
conciliação em São Paulo.
Demos prazo para a abertura
de negociação. Caso contrário os
protestos irão prosseguir, avisou
Zé Mourão.

ABR

Proposta de PLR é rejeitada
Em assembléia na manhã de
ontem, os companheiros na ABR,
autopeças em São Bernardo, rejeitaram proposta de PLR.
O problema é que o valor é
quase o mesmo do ano passado e

a fábrica quer impor metas apertadas para o absenteísmo.
Mobilização é o que vale agora para a reabertura das negociações e uma proposta que atenda à
expectativa da companheirada.

Organização

Eleição de Cipa na Ática e Parasmo
Hoje tem eleição de CIPA na
Ática, em Diadema, e os trabalhadores devem votar nos candidatos
apoiados pelo Sindicato, pois eles
estão comprometidos com a luta por
melhores condições de trabalho.
O Sindicato está apoiando
Daniele Dzike de Oliveira (estamparia) e Gilvanez Pereira da Cruz

(qualidade).
Amanhã a eleição de CIPA é na
Irmãos Parasmo, também em Diadema.
Lá o Sindicato apóia os companheiros José Caetano, o Caetano, e
Benedito Santos Assis, o Benê. Por
sua tradição de luta, os dois merecem o voto dos trabalhadores.
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Música

Violão, bateria,
teclado e canto
As aulas de violão e teclado são
na Sede do Sindicato por R$ 37,10
mensais e mais R$ 20,00 de matrícula.
As aulas de bateria e canto são
na escola Juscelino Braz, no bairro
Baeta Neves, por R$ 60,00 mensais
e mais R$ 35,00 de matrícula.
As inscrições serão feitas no 3º
andar da Sede do Sindicato nos próximos dia 8, das 15h às 20h, e dia 9,
das 9h às 11h e das 16h às 20h. Mais
informações pelo 8272-4218.

Emprego

1.296 vagas na CTR
A Central de Trabalho e Renda
da CUT tem 1.296 vagas em empresas da região e capital.
Entre elas, 32 vagas de motorista carreteiro com salários entre R$
687,00 e R$ 893,00 mensais, e 17 vagas de operador de empilhadeira com
salários entre R$ 605,00 e R$ 750,00.
Também são oferecidas 15 vagas de vigilantes. O salário é de R$
737,00.
A Central tem plantão amanhã
na Sede do Sindicato, das 9h às
14h, e é preciso levar RG e carteira
profissional para se cadastrar.
Quem se cadastrou não precisa renovar.
O telefone da CTR-CUT é
4979-3699.

Carreg
Reunião amanhã, às 16h30, na
Regional Diadema, para discutir
PLR.
Formação
O Curso de Formação de Base
acontece neste final de semana no
Centro Celso Daniel. No sábado
será das 9h às 17h e no domingo
das 9h às 13h. Todos os inscritos
devem comparecer.
Trefilação União
Sindicalização terça-feira, às 11h,
no refeitório.
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Dois anos de CredABC
Ao completar hoje dois anos, a
Cooperativa de Crédito dos Metalúrgicos do ABC (CredABC) acumula
uma movimentação de R$ 1,4 milhão em empréstimos.
Esse dinheiro, acessível ao
bolso do trabalhador, ajuda a movimentar a economia. São empréstimos para compras como material de
construção e eletrodomésticos, além de servir para o acerto de dívidas mais caras, enumera o presidente da CredABC, José Vitório
Cordeiro Filho, o Zézinho.
Outro destaque da Cooperativa é seu crescimento. Conta com
700 sócios e capital de R$ 368 mil.
Em 2003, quando nasceu, o capital
era de R$ 4.340,00, equivalente às
cotas dos 28 sócios fundadores.
Zézinho disse que a cooperativa cumpre seu papel, de oferecer
um serviço sem burocracia e de
melhor qualidade em comparação
ao sistema financeiro tradicional.
A CredABC nasceu para fazer
contraponto ao sistema financeiro,
que esfola o trabalhador com juros
altíssimos e paga uma taxa da poupança reduzida. Como nosso objetivo não é o lucro, mostramos
que a economia solidária fortalece
a classe trabalhadora, explicou.
Zézinho diz que a CredABC
quer continuar a crescer. Neste início de mandato da nova diretoria,
pretende fazer mais acordos com
empresas para os trabalhadores terem empréstimos com desconto em
folha de pagamento.
O acordo mais recente foi assinado sexta-feira passada com a
Cabomat. No total, são 12 acordos
com empresas, beneficiando cerca
de 5 mil companheiros.

Detonando a saúde

A diretoria do Sindicato e da Cooperativa assina acordo de desconto em folha com a Cabomat

Integração com o campo
A CredABC é uma das participantes do sistema Ecosol, que promove a integração entre cooperativas de crédito urbanas e rurais. A
Ecosol investe os recursos das cooperativas urbanas em atividades
econômicas dos sócios das coopeCooperados

rativas rurais.
O dinheiro está financiando
pequenos agricultores no plantio e
na comercialização. Já somos 26
cooperativas em nove Estados e
dentro de pouco tempo estaremos
em todo o País, concluiu Zézinho.

Capital (R$) Poupança (R$) Empréstimos

1 ano

363

107 mil

141 mil

216

2 anos

700

368 mil

76 mil

442

Fique sócio agora
Para ser sócio da CredABC é
só apresentar CIC, RG, comprovante de endereço e integralizar a
cota de associação. O empréstimo
sai sem burocracia e, se na empresa que você trabalha houver acor-

do com folha, não é necessário
avalista. O atendimento é no 1º andar da Sede do Sindicato, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h30.
O telefone é 4128-4200, ramais
4259 ou 4263.

Telefonia fixa

Liminar contra tarifa básica. Empresas recorrem
Liminar da 2ª Vara Federal de Brasília voltou a questionar a legalidade da cobrança da tarifa de telefone fixo.
Até que as empresas sejam notificadas, os usuários têm de continuar pagando. Mesmo porque não compensa depositar em juízo para fazer valer o direito.
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

avisou que vai recorrer, uma vez que a cobrança da tarifa está nos contratos de concessão de serviços feitos
pelo governo FHC logo em seguida às privatizações.
O governo federal entende que a cobrança é
indevida e ilegal, porque trata-se de cobrança de uma
espécie de taxa por um serviço não prestado.

As imposições de aparência,
comportamento e consumo, tão importantes para milhões de pessoas,
refletem perversamente sobre a juventude. Essa fase da vida é naturalmente o período das incertezas
e das inseguranças. Nesse período estão supervalorizadas as necessidades do reconhecimento social, da auto-afirmação e da demonstração de poder.
Competição é acirrada
Competir, ter mais e consumir
mais são sinais de vitória nessa disputa. Ser mais agressivo passa a
significar ter atitude. O corpo sarado passa a ser o símbolo do respeito imposto pela força, na mais
medíocre irracionalidade. A roupa de
grife e o carro turbinado são escudos que escondem a mediocridade
das idéias.
A qualquer preço
Nas academias o corpo forte,
musculoso, sarado, vale qualquer
sacrifício. Horas de malhação não
bastam. É preciso tudo em cima.
Vale a turbinada no peito, a lipoaspiração da barriguinha e, o que é pior,
a bomba para fazer saltar artificialmente e rapidamente os músculos.
Para tanto, milhares de jovens,
incentivados por traficantes travestidos de personal trainings, se aplicam todo tipo de drogas anabolizantes, hormônios e até medicamentos
veterinários em busca do corpo perfeito.
É uma fria
Esses medicamentos causam
enormes danos à saúde. Atrofias dos
testículos nos homens, alterações
masculinizantes nas mulheres, câncer de fígado e doenças cardíacas
que podem levar à morte já são frequentes. Além disso, há uma ligação
próxima entre esses medicamentos
e drogas como extasy, cocaína, maconha e, mais frequentemente, o álcool. Também são comuns as lesões
articulares, de tendões e ligamentos
não preparados para uma mudança
tão rápida.
Se você pensa na sua vida e
no seu futuro, não entre nessa. Se
você já faz parte dessa galera, caia
fora.
Departamento de Saúde do
Trabalhador e Meio Ambiente

