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Transgênicos. O que
o mundo quer com eles

Duas reuniões da ONU sobre
meio ambiente acontecem até o

final do mês em Curitiba para
discutir temas como a

comercialização de transgênicos,
a proteção da biodiversidade, o

acesso ao conhecimento e ao
patrimônio genético das
populações tradicionais.

FGTS
Sindicato e Caixa

fazem acordo
É para o pagamento das perdas dos planos Verão e Collor.

Tem direito a receber quem não aderiu ao acordo proposto
na época do governo FHC.
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Reunião com os membros de todos os Comitês Sindicais das fábricas de São Bernardo
(exceto montadoras) hoje, às 18h, na Sede.
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PLR na Laurent
e protesto
na Backer

Os companheiros na Laurent
conquistam seu primeiro

acordo, enquanto na Backer
trabalhadores

protestam pela retomada
das negociações de PLR.
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Governo quer controle de grãos transgênicos
Política ambiental

3º Encontro das Partes do
Protocolo  de Cartagena
sobre Biossegurança

Curitiba passou a sediar desde segunda-feira as
duas maiores reuniões da ONU sobre meio
ambiente dos últimos anos. Até o final do mês
elas vão discutir os principais temas em pauta na
política ambiental internacional como a
comercialização de transgênicos, a proteção da
biodiversidade, o acesso ao conhecimento e ao
patrimônio genético das populações
tradicionais.
Os encontros reunem cerca de dez mil pessoas
entre representantes de movimentos sociais,
ambientalistas, defesa do consumidor, dos
empresários, parlamentares, jornalistas e
intelectuais.
Cerca de cem ministros de Estado já
confirmaram presença no evento oficial,
conhecido por reunião de alto nível. Veja um
resumo dos dois eventos:

O que é
Assinado por 132 países, o Protocolo de Cartagena é um
acordo que trata de temas específicos como o comércio
internacional de transgênicos e a redução de gases do efeito
estufa.

O que está em debate
Regras para o comércio internacional de transgênicos, ba-
sicamente a identificação dos carregamentos contendo
transgênicos.
Existem duas propostas em discussão sobre como identi-
ficar cargas com transgênicos:
- o selo “pode conter” é defendido pelos países exporta-
dores, pois desobriga a rotulagem e a comercialização em
separado das sementes transgênicas.
- o selo “contém” obriga a rotulagem ampla dos trans-
gênicos e é defendido pelas entidades ambientalistas. O
argumento é que uma versão mais definida de classifica-
ção vai controlar possíveis riscos de troca de material ge-
nético entres os transgênicos e nativos.

Brasil defende “contém”
O Brasil vai defender o uso da palavra “contém” nas car-
gas de produtos transgênicos, o que significa uso de re-
gras mais restritas para o comércio desses produtos.
Caso essa proposta seja aprovada no encontro, os grãos
transgênicos e crioulos (ou convencionais) serão separa-
dos na cadeira produtiva para evitar contaminação.
 “Acreditamos que nossa posição é inovadora e vai tirar o
protocolo do impasse”, disse a ministra do Meio Ambien-
te, Marina Silva.
Pela proposta brasileira, os produtores de transgênicos te-
rão quatro anos para se adaptarem.
Várias entidades, entre elas a CUT, também defendem o
selo “contém”, lembrando que os produtos transgênicos
precisam de uma clara definição na comercialização, pois
o destino é a mesa do trabalhador e não se pode colocar
em risco a saúde da população.

8ª Conferência das Partes
da Convenção sobre
Biodiversidade Biológica

As inscrições deverão
ser feitas pessoalmente no
terceiro andar nos seguintes
dias e horários: 20 de mar-
ço (segunda-feira), das 15h
às 19h, e 21 de março (ter-
ça-feira), das 9h às 11h e das
16h às 19h.

Serão formadas turmas
nos períodos da manhã, tar-
de e noite de acordo com a
disponibilidade dos interes-
sados. No ato da inscrição
será cobrada uma taxa de
R$ 60,00 referente à matrí-
cula e ao material didático.
O valor da mensalidade é
R$ 37,10. Dúvidas e infor-
mações, ligar para 8272-
4218 e falar com Ricardo.

O que é
A Convenção sobre Diversidade Biológica até agora foi
assinada por 188 países e estabelece uma série de princí-
pios, obrigações e direitos dos países em relação à preser-
vação e exploração dos recursos biológicos, da fauna  e
flora. O entendimento é que a biodiversidade precisa ser
preservada pelo bem da humanidade.

O que está em debate
A Convenção sobre Diversidade Biológica vai debater um
regime internacional que regulamente o acesso aos recur-
sos genéticos da biodivesidade e a repartição dos benefí-
cios vindos desse acesso. A intenção é evitar o domínio de
recursos, como ocorreu com o cupuaçu, fruta brasileira
patenteada pelos japoneses.

Contradições
Existem interesses contrários entre os países em desenvol-
vimento, que detém grande biodiversidade como o Bra-
sil, e os países industrializados, que tem a tecnologia.
São definições de questões econômicas e comerciais sobre
temas ambientais. Atualmente, a convenção estabelece que
a biodiversidade é patrimônio do País no qual ela está con-
tida e que cabe a esses países definirem as regras de acesso
e repartição do seu uso.

Eventos paralelos

Aulas de
violão e teclado

na Sede

Organização

Mulher, democracia e
política é o debate que a
Subsede ABC da CUT pro-
gramou para comemorar o
mês da mulher. O evento
será realizado sexta-feira, às
18h30, no Sindicato dos
Químicos do ABC, Rua
Lino Jardim, 401, Vila Bas-
tos, Santo André (próximo
ao Paço).

Estarão presentes Luiz
Marinho, ministro do Tra-
balho; Matilde Ribeiro, mi-
nistra da Secretaria de Polí-
ticas de Promoção da Igual-
dade Racial; Nelson
Nisenbaum, médico do Ser-
viço Público de São
Bernardo; e Cida Trajano,
coordenadora da Subsede
ABC da CUT.

Debate
comemora mês

da Mulher

8 de Março

Fórum Global da Sociedade Civil
Organizado pelas entidades sócioambientais para se
posicionar contra à liberalização indiscriminada dos
transgênicos e em defesa do milho crioulo.
Também defendem a resistência dos povos indígenas à
globalização econômica.

Acampamento Terra Livre de Transgênicos
Seis mil agricultores e ativistas da Via Campesina e do
MST realizam o evento paralelo como contraponto à vi-
são mercantilista que vai nortear o evento oficial.
Para as entidades, os assuntos em discussão não refletem o
pensamento da população sobre o tratamento dado ao
meio ambiente e à diversidade no mundo, mas sim o das
multinacionais e grandes empresas.

Se você mudou de
endereço avise o

Sindicato. A atualização
pode ser feita

pessoalmente no
Departamento de

Arrecadação e Cadastro
na Sede ou nas

Regionais Diadema e
Santo André, de segunda
a sexta-feira, das 9h30 às

17h30, ou pelo telefone
4128-4209. Tenha em
mãos sua carteirinha

de associado.

A posição do governo brasileiro é de rotular os produtos transgênicos
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Sai primeiro acordo na Laurent
PLR

Correntistas podem perder direitos
Consumidor

Trabalhador protesta na Backer

Por quê?
Só a revista Carta
Capital revelou as
ligações entre o
senador Antero Paes de
Barros e o ex-
governador Dante de
Oliveira, os dois do
PSDB, com o bicheiro
João Arcanjo Ribeiro, o
Comendador.

Gente fina
O bicheiro é acusado
de ter ordenado o
assassinato de mais de
30 pessoas em Mato
Grosso e o
espancamento e
mutilação de pelo
menos outras 50.

Grande surpresa
Uma mulher
norueguesa teve uma
surpresa ao abrir a
torneira da pia da
cozinha e encontrar, em
vez de água, cerveja em
abundância.

Triste realidade
É que dois andares
abaixo o trabalhador
de um bar tinha
conectado o barril de
cerveja ao cano do
apartamento por
engano.

Cartolagem bandida
O ex-deputado
Onaireves Moura,
atual presidente da
Federação Paranaense
de Futebol, foi preso
pela Polícia Federal.

Ficha corrida
Ele é acusado de crime
contra a ordem
financeira, pelo não
recolhimento de
impostos de empresas
de bingo, por formação
de quadrilha e
falsidade ideológica.

Saúde grátis
A socialista Michelle
Bachelet, nova
presidente do Chile,
anunciou que os
cidadãos com mais de
60 anos terão
atendimento médico
gratuito nos hospitais
do país.

Tá certo
Ministério do Trabalho
e Senai promoverão
cursos de qualificação
profissional a cinco mil
trabalhadores
desempregados para
auxiliar o retorno ao
mercado de trabalho.

Os companhei-
ros na Backer, de São
Bernardo, cruzaram
os braços por uma
hora ontem pela ma-
nhã em protesto con-
tra a paralisia nas ne-
gociações de PLR.

As negociações começa-
ram até que bem. Foram de-
finidas as metas, mas na hora
de discutir um valor, a pro-
posta da empresa ficou mui-
to aquém da expectativa dos

Usimatic
Reunião hoje, na
Regional Diadema, para
discutir PLR, sábados
alternados e assuntos
internos. Às 12h30 para o
pessoal da tarde e às 14h
para a turma da manhã.

Heral
Reunião sexta-feira, às
17h, na Regional
Diadema, para avaliar
proposta de PLR.

Seminário de Saúde e
Trabalho
Amanhã é o último dia
de inscrições para o
Seminário de Saúde e
Trabalho, dia 18 de
março no Centro de
Formação Celso Daniel.
Falar com Tiana pelo
telefone 4128-4200,
ramal 4230.

Faça um curso de
Formação de Base
Até o dia 24 de março
ficam abertas as
inscrições para o curso
de Formação de Base,
que acontecerá nos dias
1º e 2 de abril no Centro
Celso Daniel.
As inscrições podem ser
feitas no Departamento
de Formação com a Lalá
pelos telefones 4128-
4206 ou 4128-4200
(ramal 4232).

Baile da AMA-ABC
A banda Cheiro da Terra
é a convidada para o
baile da AMA-ABC que
acontece neste sábado,
das 18h30 às 22h30, na
Sede do nosso Sindicato.
Os preços são populares
e as reservas de mesas
devem ser feitas pelo
4127-2588.

Os 150 traba-
lhadores na Laurent,
em Diadema, apro-
varam ontem a pro-
posta de acordo de
PLR negociada com a
direção da empresa.

Essa é a primeira vez que
o Sindicato negocia com a
empresa, que é do grupo 9.
A primeira parcela será paga
em agosto e a segunda em
março do ano que vem.

Mais organização
O diretor do Sindicato,

Davi de Carvalho, conside-
rou o valor razoável. “Com
mais organização e união po-
deremos avançar nas con-
quistas”, disse.

Ele lembrou que as em-
presas da região já receberam

a reivindicação de
PLR e várias negocia-
ções estão acontecen-
do pela base.

“Os trabalhado-

res devem acompanhar essas
negociações e, quando preci-
so, demonstrar claramente
que querem fazer um bom
acordo”, comentou.

companheiros.
“O protesto de

ontem foi um aviso
para a Backer que
queremos retomar a
conversa”, disse Juarez
Barros, o Buda, dire-

tor do Sindicato.
A companheirada tam-

bém aprovou entregar aviso
de greve até amanhã. Caso a
negociação não seja retoma-
da novos protestos podem
acontecer.

Buda

Davi

A Cooperativa Habitacional do
Sindicato fará a partir de hoje as inscri-
ções para as últimas unidades do Con-
domínio Villas da Espanha.

As condições de pagamento estão
imbatíveis: entrada facilitada, use 100%
do seu FGTS e financie o saldo com a
Caixa, com taxa de juros de apenas
0,68% ao mês, e parcelas decrescentes.

O condomínio oferece 3.400
metros de bosque, três churrasqueiras,

pista de cooper, quadra, salão de festas,
jogos, ginástica e muito mais.

O condomínio fica na Av.
Humberto de Alencar Castelo Bran-
co, 1.300 - São Bernardo (próximo
ao Parque dos Pássaros).

Informações no local de segunda
a domingo, das 10h às 19h, pelos tele-
fones 4128-4200 (Coopsind), ou no
plantão de vendas: 4343-8811 e 4343-
5558. Garanta já seu apartamento!

Nos atos e manifestações
que serão realizados hoje, Dia
Internacional do Consumi-
dor, a preocupação dos ór-
gãos em defesa do consumi-
dor volta-se para o Supremo
Tribunal Federal, que está
decidindo se os bancos de-
vem ou não se submeter ao
Código de Defesa do Consu-
midor.

Os bancos argumentam
que os clientes estão protegi-
dos pelo Código de Defesa do
Cliente Bancário (CDCB),
fruto de uma resolução do
Banco Central.

Já as entidades lembram
que o Código de Defesa do
Consumidor é lei aprovada
pelo Congresso e mais amplo
que o CDCB, garantindo
maior proteção aos consumi-

dores.
A prevalecer o CDCB,

os clientes ficam desprote-
gidos nos casos das chamadas
operações bancárias típicas,
quando lhes são impostos
cheque especial e cartões de
crédito.

Os órgãos de defesa do

consumidor lembram que o
Código de Defesa do Consu-
midor dá às pessoas o poder,
entre outros, de recorrer à
Justiça a fim de rever contra-
tos quando considerar que há
vantagem excessiva ou cláu-
sulas abusivas por parte da
empresa contratada.

FIQUE SÓCIO DO SINDICATO

Os direitos dos correntistas estão na mãos do STF
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Acordo será assinado hoje
FGTS

STF decide
sobre  efeito da
aposentadoria

Departamento Jurídico

Faltam servidores em escolas

No segundo semestre
do ano passado, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF),
a mais alta instância do
Judiciário, decidiu, pela
primeira vez, uma questão
muito importante.

Trata-se do efeito que
a aposentadoria produz
no contrato de trabalho.
Naquela época, falamos
do assunto e o retomamos
com novidades.

Nova decisão
A íntegra daquela de-

cisão foi publicada no iní-
cio deste ano, mas um se-
gundo caso foi julgado re-
centemente no próprio STF
e novamente a decisão foi
que a aposentadoria não
é causa de extinção do con-
trato de trabalho.

Ou seja, o trabalha-
dor que se aposenta e
continua na mesma em-
presa tem apenas um con-
trato de trabalho, e não
dois (um antes e outro
depois da aposentado-
ria), entende o Tribunal
Superior do Trabalho
(TST), que tem até uma
orientação sobre o assun-
to (de nº 177).

Qual o efeito disso?
O entendimento do

STF beneficia o trabalha-
dor que se aposenta e
continua trabalhando.
Significa, por exemplo,
que ao sair da empresa
em definitivo e sacar o
FGTS ele terá esse valor
acrescido ao que foi de-
positado depois da apo-
sentadoria, para o cálcu-
lo da multa de 40%. Caso
contrário, a multa incidi-
ria apenas sobre os valo-
res de FGTS depositados
depois da aposentadoria,
pois representaria um novo
contrato de trabalho.

De quem é a decisão
O relator dos dois pro-

cessos julgados até aqui
no Supremo foi o ministro
Sepúlveda Pertence. Po-
rém, a votação foi unâni-
me na 1ª Turma, o que in-
dica que essa será a ten-
dência daquele tribunal.

Portanto, atenção, se
você foi lesado pela sua
empresa, que lhe pagou a
multa de 40% apenas so-
bre o saldo após a apo-
sentadoria, procure ime-
diatamente os advogados
do Sindicato.

O Sindicato celebra hoje
com a Caixa Econômica Fede-
ral acordo para o pagamento
das perdas do FGTS relativas
aos planos Verão (42,72%) de
janeiro de 1989, e Collor I
(44,8%), de abril de 1990.

Serão beneficiados os
companheiros e companhei-
ras que não fizeram adesão ao
acordo proposto pelo gover-
no FHC em setembro de
2001 e que tinham carteira
assinada na época de qual-
quer um dos planos.

A proposta de acordo foi
apresentada pela própria
Caixa, explica o coordenador

do Departamento Jurídico
do Sindicato, Davi Meireles.
Segundo ele, o banco desis-
tiu de recorrer das ações que
cobravam os expurgos por
conta do elevado número de
processos em todo o País e
porque o Supremo Tribunal
Federal reconheceu que as
perdas são devidas aos traba-
lhadores. Ou seja, o direito
aos expurgos dos planos é lí-
quido e certo.

O acordo coloca um pon-
to final na demanda porque
fica extinto o processo movi-
do pelo Sindicato junto com
a CUT e que já dura 14 anos.

Com o acordo que será
assinado hoje chega ao fim
uma das maiores e mais anti-
gas demandas dos metalúr-
gicos.

A iniciativa da ação par-
tiu do Sindicato em 1992.
Como seria impossível abrir
um processo para cada me-
talúrgico, o Sindicato acio-
nou o Ministério Público Fe-
deral. Este, por sua vez, fez
uma representação para a
Caixa Econômica.

Foi aí que a CUT subs-
creveu a ação e o processo
passou a ser de todos os tra-
balhadores. Além dos planos
Verão e Collor I, a ação rei-
vindicava os ex-purgos dos

Habilitação começa segunda-feira
Na próxima segunda-fei-

ra começa a funcionar na
Sede em São Bernardo posto
de atendimento a quem quei-
ra se habilitar ao acordo en-
tre o Sindicato e a Caixa. Veja
as orientações:

1) Só pode fazer a habi-
litação agora quem trabalha-
va com carteira assinada na
época de algum dos planos ou
dos dois e NÃO aderiu ao
acordo do FGTS (Lei 110)
firmado pelo governo FHC
com algumas centrais sindi-
cais.

planos Bresser e Collor. II
Ele foi julgado vitorioso

em primeira instância e a-
tualmente estava no Tribunal
Regional Federal (2º instân-
cia).

Nesse meio tempo, ou-
tros processos chegaram nas
instâncias superiores da Jus-
tiça, até que o Supremo Tri-
bunal Federal (a última ins-
tância) reconheceu as perdas
dos planos Verão e Collor I.

Em seguida, o governo
FHC fez o acordo com algu-
mas centrais (a CUT ficou de
fora).

A Caixa deixou de recor-
rer das ações em tramitação
para propor novos acordos.

2) Para a habilitação é
necessário apresentar cópias
das páginas da carteira de tra-
balho que tragam a foto,  a
qualificação e as páginas
onde há o registro da empre-
sa na época dos planos, e o
número do PIS.

3) O atendimento será de
segunda a sexta-feira das 9h30
às 17h, no térreo da Sede do
Sindicato, onde será instalado
um terminal conectado aos
computadores da Caixa. (É
por isto que não haverá aten-
dimento nas Regionais).

Ação principal será extinta
Protesto dos metalúrgicos no antigo pátio da Volks pela correção do FGTS

Levantamento da pró-
pria gestão José Serra (PSDB)
mostra que faltam nas escolas
municipais de São Paulo
2.300 funcionários responsá-
veis pela merenda e pela lim-
peza. O número representa
24% da quantidade ideal de
9.700 trabalhadores.

Essa falta faz com que
as funções sejam distribuí-
das entre os demais profis-
sionais do colégio, o que
causa sobrecarga e prejudi-
ca os alunos.

Já houve escola em que
crianças de três a seis anos
tiveram de ser dispensadas
porque não havia ninguém
para fazer comida. A var-
rição e a limpeza dos ba-
nheiros, que precisam ser
feitas três vezes por dia,  pas-
saram a ser feitas uma vez só.
“Esses problemas são co-

Administração Serra

muns”, diz o presidente da
Aprofem (sindicatos dos pro-
fessores e funcionários),
Ismael Palhares Jr.

O próprio assistente da
secretaria da Educação, Val-
decier Pelissoni, admite que
o quadro é preocupante.

Mas, como sempre
acontece na administração
Serra ou do PSDB, em vez de
contratar ele vai apelar para

temporários, que trabalha-
rão pelo prazo de um ano.

“A terceirização é ruim”,
diz Maria Benedita de
Andrade, presidente do
Sinesp, o sindicato dos espe-
cialistas de educação do ensi-
no público. “Os funcionári-
os precisam ter vínculos com
a escola e com o aluno, não
podem ficar um ano e sair”,
conclui Maria Benedita.

Novo escândalo no Transporte
José Serra está envolvido

em mais um escândalo nos
transportes públicos. A con-
fusão é com a Viação Campo
Limpo, de Baltazar José de
Souza, que está cassada des-
de 5 de janeiro mas continua
operando.

Responsável por 13 li-
nhas, só no ano passado a em-
presa recebeu mais de 900

multas porque seus ônibus
largavam milhares de  passa-
geiros no meio do caminho.
A conta soma R$ 130 mil.

A viação foi descreden-
ciada. Só que a Prefeitura
entregou as linhas a uma
empresa dos filhos de Bal-
tazar. Tudo ficou igual. A
Campo Limpo também deve
R$ 30 milhões ao INSS.

Amanhã é dia de eleição
de CIPA na Arteb, de São
Bernardo, e o Sindicato apóia
Renato Eduardo Moura, o
Pardal; Aduvaldo Prates
Alves; Manoel Gomes da
Silva, o Mané da Lanterna;
Luiz Carlos Leite; Lindomar
Marbosa Siqueira, o Piauí;
Jacó de Almeida Bezerra;
Ivanildo Teixeira Cavalcan-
te, o Baixinho; Aparecida
Henriques, a Cida; e Sebas-
tião Gomes de Lima, o Tião.

Eleitos  na SMS
Os companheiros Bru-

no Gustavo de Oliveira,
Gilmar da Silva Costa,
Emanuel Assis Ferreira da Sil-
va e Gutemberg de Siqueira
Silva, foram eleitos paraa
CIPA na SMS, em Diadema.
Todos eles contaram com o
apoio do Sindicato.

Arteb
realiza eleição

de CIPA

Organização


