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O novo decreto que estabelece o
nexo epidemiológico não anula
a necessidade de emissão da
Comunicação de Acidente de
Trabalho, a CAT.
A sua emissão pelas empresas
continua obrigatória, independente
de afastamento ou não do trabalho.
Página 2

Solidariedade aos trabalhadores na Fris
Dino P. dos Santos

Almoço coletivo mantém mobilização dos trabalhadores
em greve na Fris Moldu Car. Página 2

NA CATEGORIA

� Congresso da FEM-CUT
é neste final de semana.

Página 2

� CUT-Cidadã abre
comemorações do Dia da

Mulher. Página 2

� Dicas de lazer para
o final de semana.
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Corpo Humano: Real e
Fascinante - Exposição

polêmica, com 16 cadáveres de
verdade e 225 órgãos dissecados.

Os tecidos passaram por um
processo que lhes deu aparência

e textura de plástico, o que
permite selecionar as cores

desejadas para cada parte do
corpo, que se torna sem cheiro.

Segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.
Sábado, domingo e feriados, das 10h
às 20h. Primeiro andar da Oca, no
Parque Ibirapuera. Avenida Pedro

Álvares Cabral, s/nº, portão 3. Fone:
6846-6000. Ingressos: R$ 30,00 e

R$ 15,00 (meia entrada). Grátis para
crianças até 2 anos. Crianças de 3 a

6 anos pagam meia-entrada.

São Paulo ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Leonardo da Vinci - A exibição de um
Gênio - Pintor famoso cujas obras estão entre as mais
caras do mundo, Leonardo Da Vinci (1452-1519) teve
seu nome exposto na mídia recentemente por conta de
seu quadro mais conhecido, a Monalisa, e do romance
O Código Da Vinci. Esta mostra reúne mais de 150 peças
que contemplam as atividades de Da Vinci como
inventor, cientista, arquiteto, engenheiro, filósofo,
anatomista e, claro, pintor. É a mais completa exposição
sobre Da Vinci. Subsolo da Oca (mesmos preços e
endereços ao lado).

São Bernardo ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Santo André ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Donna - Cantora
especializada nos gêneros
romântico, sertanejo, pop e
MPB, apresenta  repertório
com músicas que expressam
emoções intensas e exaltam
sentimentos.  Hoje, 20h.
Câmara de Cultura Antonino
Assumpção. Rua Marechal
Deodoro, 1.325, Centro.

Fone: 4125-0054. Grátis (ingressos disponíveis uma hora
antes)

La Plaza del Diamante - Através da personagem
Colometa, o filme repassa os eventos históricos na
Catalunha, na Espanha, entre 1928 e 1952,
principalmente da cidade de Barcelona no pós-guerra, na
qual as pessoas tentavam sobreviver em uma paisagem
urbana desoladora. Amanhã, 20h. Teatro Abílio Pereira
de Almeida, endereço acima. Grátis (ingressos
disponíveis uma hora antes, na bilheteria)

Safaria, a caça começa na pista - Peça mostra
uma discoteca, onde as pessoas usam seus instintos
animais em busca de satisfação. Mas o caçador pode virar
a caça. Hoje e amanhã, 20h; domingo, 19h. Teatro Cacilda
Becker, no Paço, fone 4348-1081.  Ingressos R$ 10,00.

Quando estou sozinho - Peça infantil sobre duas
crianças que, na ausência dos adultos, ficam às voltas com
perigos surgidos em sua própria casa. Amanhã e domingo,
17h30. Teatro Elis Regina. Av. João Firmino, 900 - Bairro
Assunção. Fone: 4351-3479. Ingressos R$ 10,00.

Relíquias de Histórias - Lembranças que retratam
a relação a população dos bairros de São Bernardo com
seus locais de origem por meio de causos reais. Domingo,
19h. Teatro Abílio Pereira de Almeida, Praça Cônego
Lázaro Equini, 240 - Baeta Neves. Fone: 4125-0582.
Grátis (ingressos disponíveis uma hora antes, na
bilheteria).

Paixão de Cristo -  Alunos do projeto Criar fazem
ensaio aberto da peça Paixão de Cristo. Domingo às 19h.
Teatro Municipal, no Paço. Fone 4555-4142. Grátis.

Intimidade Indecente - História
sobre casal que vive quatro décadas de

encontros e desencontros após a
separação. Com Lucinha Lins e Otávio

Augusto. Hoje, 21h e amanhã, 19h.
Teatro Municipal, no Paço,

fone 4433-0789. Ingressos a R$ 40,00.

Mauá ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sarau na universidade - O Grupo Vocal Heivs, o
poeta e compositor Gesiel de Oliveira, os atores
Leopoldo Skoberg e Julio Cezar Callado e a bailarina
Gisele Dantas, são algumas das presenças confirmadas
no Sarau Artístico-Cultural,
onde o público também é
convidado a participar. No
Imes, amanhã, às 20h. Av.
Goiás, 3400, bairro Barcelo-
na. Telefone 4239-3306.

São Caetano ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ninguém
pode des-
prezar o
clássico

Corinthians e Palmeiras.
Independente da fase a-
tual dos dois times, o con-
fronto terá emoção para
justificar o histórico ape-
lido de Derbi.

Apesar de estar
em pior situa-
ção na tabela, o
Verdão entra

em campo com a vanta-
gem de um bom placar do-
mingo passado e de uma
semana de descanso.

O Timão, ao con-
trário, depende
do resultado da
partida disputada

ontem à noite com o
Pirambu para não entrar
no campo em crise.

Nenhum
desses fa-
tores per-
mite ar-

riscar qualquer resulta-
do. Clássico é clássico e
qualquer coisa pode a-
contecer.

O Santos terá uma
pauleira no do-
mingo para defen-

der a liderança. Enfrenta
o Paulista, quarto coloca-
do que briga para passar
às finais.

Alivia o jogo ser na
Vila, mas o Peixe
também depende

do jogo que fez ontem à
noite contra o Defensor
Sporting, do Uruguai,
pela Libertadores.

Em tese, o São
Paulo tem o desa-
fio mais tranquilo

desse fim de semana.
Pega o Juventus, 17º co-
locado e na zona de re-
baixamento, depois de
aplicar uma goleada pela
Libertadores.

O Tricolor só deve
lembrar que não é
de graça que o

time da rua Javari é co-
nhecido como Moleque
Travesso. Vive aprontan-
do com os times grandes.
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NOTAS E RECADOS

Nestor Amorim da Silva, trabalhador na Fris, fez o almoço
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Almoço comunitário
marca outro dia da greve

Fris Moldu Car

Começa hoje na cidade
de Louveira, São Paulo, o 5º
Congresso da Federação Es-
tadual dos Metalúrgicos da
CUT (FEM-CUT).

Até domingo, o
evento vai reunir 159
delegados, represen-
tantes de 250 mil me-
talúrgicos dos 14 sin-
dicato filiados a FEM-
CUT.

Entre outros te-
mas, eles irão discutir campa-
nha salarial, política de desen-
volvimento econômico e so-
cial e organização sindical nos
locais de trabalho.

Congresso define plano de lutas
Federação Estadual

Um dos destaques do
congresso será a apresentação
de pesquisa que faz o ma-
peamento do perfil sindical e do
emprego metalúrgico no Esta-

do. São Paulo concen-
tra o maior número de
metalúrgicos no Bra-
sil. Ao todo, são 815
mil trabalhadores, que
representam 33,5%
dos empregos da in-
dústria de transfor-

mação no Estado.
Para o presidente da

FEM-CUT, Adi dos Santos
Lima (foto), a pesquisa revela
dados interessantes sobre a

categoria e mostra elementos
para que a Federação invista
cada vez mais em uma política
de organização sindical.

O Congresso também ele-
gerá a nova diretoria da FEM-
CUT para o triênio 2007/
2010 e aprovará uma platafor-
ma de propostas e plano de
lutas para o próximo período.

A abertura do congres-
so terá palestras dos deputa-
dos federais Aldo Rebelo
(PCdoB) e Vicentinho (PT)
e da ministra da Secretaria
Especial da Promoção da
Igualdade Racial do governo
federal, Matilde Ribeiro.

CUT-Cidadã celebra o 8 de Março
Mulheres

A CUT programou para este domingo,
dia 4, nova edição do CUT-Cidadã, ativida-
de que celebra o Dia Internacional da Mu-
lher, comemorado em 8 de março.

O evento reúne mais de 400 voluntá-
rios para a prestação de serviço e ações que
promovam a conscientização e a cidadania.
A atividade acontece das 9h às 18h no Clu-
be José Bonifácio, na Praça Brasil - Cohab
II, Itaquera, na Zona Leste de São Paulo.

Neste ano, os eventos da CUT relaciona-
dos à mulher vão abordar três eixos. Um é o
combate à violência; outro é a luta por salário
igual para trabalho igual e, por fim, a partici-
pação das mulheres nas esferas de poder.

Todos os serviços oferecidos no CUT-
Cidadã são gratuitos. Veja quais são:

• Emissão de carteira de identidade e
certidão de nascimento.

• Orientações sobre benefícios, aposen-
tadoria e inscrição de autônomos na Previ-
dência.

• Emissão da Carteira Profissional.
• Prevenção e orientação sobre doenças

sexualmente transmissíveis.
• Podologia, medição da pressão e da au-

dição, e higiene bucal.
• Corte de cabelo feminino e masculino.
• Atendimento jurídico.
• Orientação ambiental.

Estão em vigor as no-
vas taxas individuais para
acesso de visitantes ou con-
vidados dos associados no
Clube de Campo dos
Metalúrgicos do ABC. Os
valores são:

• Nomes antecipados
- R$ 5,00.

• Nomes não anteci-
pados - R$ 8,00.

• Visitante - R$
10,00.

• Taxa  da piscina (vi-
sitante e convidado) -
R$10,00, que devem apre-
sentar exame médico de
fora.

Os nomes antecipa-
dos são aqueles previstos
com antecedência para
entrar no clube. Essa reser-
va para os convidados
pode ser feita através do
endereço eletrônico clube
@smabc.org.br ou pelo te-
lefone/fax 4354-9408, a
partir da quinta-feira de
cada semana.

Lembre-se que o asso-
ciado e seus dependentes
que usam o Clube de Cam-
po dos Metalúrgicos de-
vem sempre apresentar a
carteirinha de sócio do Sin-
dicato e a carteirinha dos
filhos e esposa.

A taxa de cadastro e
emissão de carteirinha pa-
ra dependentes é R$ 2,00,
enquanto a segunda via sai
por R$ 1,00.

Novas
normas para
convidados

Clube de Campo

FIQUE SÓCIO
DO SINDICATO

A greve dos companhei-
ros e companheiras na Fris
Moldu Car, de São Ber-
nardo, foi marcada ontem
por um almoço comunitário
na porta da fábrica. A refei-
ção foi feita por Nestor A-
morim da Silva, que trabalha
na portaria da Fris.

“Achei coragem para
ajudar os companheiros que
mais precisam”, disse ele.

No cardápio, arroz, fei-
jão, carne com molho e vaca
atolada (costela com man-
dioca), tudo feito pelo pró-
prio Nestor na cozinha da sua
casa. Ele já havido servido o
almoço da quarta-feira.

“É uma mostra da soli-
dariedade entre companhei-

Mulheres!
A bancada feminina
levou ao presidente da
Câmara Federal a
relação dos projetos
sobre as mulheres que
quer ver votados em
plenário ainda neste mês.

Que bom
Pesquisa do Instituto
Ipsos mostra que 79%
da população é
favorável ao PAC -
Programa de Aceleração
do Crescimento.

Avançando
A maior parte acha que
o PAC é um programa de
verdade, com medidas
concretas para acelerar
o crescimento do País.

Muito bem!
Pesquisa da USP
descobriu que é possível
fazer embalagens
plásticas
biodegradáveis e
comestíveis a partir da
mandioca.

Pensamento único
O prefeito da capital,
Gilberto Kassab, quer
cobrar pedágio nas
novas pistas que seriam
construídas nas
marginais Pinheiros e
Tietê.

Ignorância
Em Itaitinga, no Ceará,
duas toneladas de livros
didáticos, entre eles
exemplares novos, foram
vendidos a R$ 0,10 o
quilo a um depósito
para reciclagem.

Go home!
CUT e MST preparam
manifestação contra o
presidente norte-
americano George W.
Bush no dia de sua
chegada a São Paulo.

Fantasmas
O Tribunal Superior
Eleitoral vai cancelar
quase 2 milhões de
títulos eleitorais,
daqueles que não
votaram nas últimas três
eleições.

Sol e praia
Em Ribeirão Pires,
apenas quatro dos 11
vereadores concordam
com o projeto acabando
com as férias de julho.

ros”, frisou Edson Ferreira da
Costa, da Comissão de Fábri-
ca na Fris, que espera novas
contribuições para manter a
mobilização.

No que depender dos
trabalhadores na Grob,
Rassini, Panex e IGP, em
Diadema, essa luta vai seguir
com fôlego, pois a arrecada-

ção já começou nestas fábri-
cas.

“A categoria viu a situa-
ção delicada dos trabalhado-
res que estão há dois meses
sem salário e compreendeu a
importância de contribuir
para o movimento”, disse
Juarez Barros, o Buda, dire-
tor do Sindicato.
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Empresa é obrigada a emitir CAT
O fenômeno

China

Nexo Epidemiológico

No dia 1º de abril entra
em vigor o decreto nº 6042,
de 12 de fevereiro, que regu-
lamenta, entre outros itens, as
mudanças na caracterização
das doenças e acidentes rela-
cionados ao trabalho pelo
novo sistema de nexo epide-
miológico.

Na prática, a nova lei in-
verte o ônus da prova. Isto é,
se as empresas não concorda-
rem com o nexo estabelecido
elas terão de provar que não
foi o trabalho o causador da
doença ou lesão no trabalha-
dor.

A nova lei nada muda na
CAT - Comunicação dos
Acidentes e Doenças do Tra-
balho.

As empresas continuam
obrigadas a emitir a CAT
para todos os acidentes de tra-
balho ou de trajeto e também
para todas as doenças relacio-
nadas ao trabalho, que estão
no anexo II da nova lei, in-
clusive para os casos sem afas-
tamento do trabalho ou afas-
tamento menor de 15 dias.

Ou seja, a CAT deve ser
emitida mesmo nos casos de
acidentes e doenças relacio-
nados ao trabalho que não
exigirem afastamento.

Perícia, nexo e auxílio
A doença ou acidente de

O presidente do Sindi-
cato, José Lopez Feijóo (foto),
disse que a nova lei está do
lado do trabalhador e que ela
poderá ser uma grande arma
na luta pela melhoria das
condições de trabalho.

“Nunca na história do
Brasil tivemos um avanço
como este nesta questão”,
afirmou Feijóo.

“Enquanto as empresas
não provarem que não há
nexo o trabalhador estará ga-
rantido, recebendo seu bene-

trabalho, de acordo com o
artigo 337 do decreto, será
caracterizado pela perícia
médica do INSS mediante a
identificação do nexo entre o
trabalho e o agravo (doença
ou sequela).

O decreto, no parágra-
fo 3º, considera estabelecido
o nexo entre o trabalho e o
agravo quando se verificar o
nexo técnico epidemiológico
entre a atividade da empre-
sa, identificada pela Classifi-
cação Nacional de Atividade
Empresarial (CNAE), e a

doença ou seqüela que moti-
vou a incapacidade, identifi-
cada pelo Código Interna-
cional de Doenças (CID).

A relação de doenças e
dos ramos de atividades onde
há nexo epidemiológico está
publicada na lista B do ane-
xo 2 do regulamento.

De acordo com o pará-
grafo 5º do mesmo artigo
337, o auxílio doença aciden-
tário (código B91) será con-
cedido uma vez reconhecida
pela perícia médica do INSS
a incapacidade para o traba-

lho e estabelecido o nexo en-
tre a o trabalho e a doença
ou sequela.

Uma vez estabelecido o
nexo conforme manda a lei,
a empresa, em caso de não
concordar com a decisão da
perícia, poderá requerer ao
INSS a não aplicação do nexo
técnico epidemiológico na-
quele caso concreto.

Ela terá de provar que
não existe nexo causal entre o
trabalho e a doença ou seqüe-
la, de acordo com o disposto
no parágrafo 7 desse artigo.

Lei defende o trabalhador

fício e fazendo seu tratamen-
to sem ter de ficar correndo
atrás de provas, exames e pe-
rícias”, comentou.

Ele afirmou ainda que a
nova lei mostra a sensibilida-
de social do governo Lula
com as questões relacionadas
à saúde e à segurança no tra-
balho, e com a dignidade dos
trabalhadores.

“A nossa luta deve ser
para as empresas cumprirem
a lei, emitindo a CAT para
todos os acidentes e doenças
relacionadas ao trabalho, in-
dependentemente da neces-
sidade ou não de afastamen-
to do trabalho”, concluiu.

O Sindicato começou
hoje a distribuir nas escolas
do Sesi uma pesquisa destina-
da aos pais de alunos para co-
nhecer as críticas, elogios e
sugestões sobre o sistema edu-
cacional, a cobrança de men-
salidades e a relação com a
direção e funcionários das
escolas.

Na próxima semana, a
pesquisa será veiculada na Tri-
buna para fazer chegar a um
número maior de pais de alu-
nos.

"Queremos que todos os
pais respondam a pesquisa.
Ela vai indicar as próximas

Sindicato vai fazer pesquisa
Pais de alunos do Sesi

ações contra a cobrança das
mensalidades, pela manuten-
ção do nível de ensino e pela
abertura de mais escolas para
atender a grande demanda",
disse Rafael Marques, secre-

tário do Sindicato.
Os formulários da pes-

quisa serão distribuídos na
porta da escola e encartados
nos exemplares da Tribuna
Metalúrgica.

Os candidatos apoia-
dos pelo Sindicato foram os
mais votados para a CIPA
na Magneti Marelli/Cofap,
em eleições que acontece-
ram nesta semana.

Na Usinagem foram
eleitos José Cícero (Ferro
Velho) e Milton Inspetor, e
na Fundição foram Nilton
(Mosquito) e Natalino.

Eles agradecem a con-
fiança do pessoal e se com-
prometem levar adiante a luta
por mais segurança e melho-
res condições de trabalho.

Hoje é na Sachs - Nas
eleições de hoje para a CIPA
na ZF Sachs os companhei-
ros devem votar com cons-
ciência, escolhendo os can-
didatos apoiados pelo Sindi-
cato.

Cipa de luta
Magneti Marelli/Cofap

FIQUE SÓCIO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS
METALÚRGICOS DOS ABC - LIGUE: 4128-4200 - Ramal: 4259

DICA DO DIEESE

Subseções Dieese do
Sindicato e CUT Nacional

Sindicato quer conhecer opinião dos pais sobre a educação no Sesi

A economia chinesa
vem crescendo em média
de 9% a 10% ao ano há
algum tempo. Em 2006,
seu Produto Interno Bru-
to (PIB), que é a soma das
riquezas geradas no país,
chegou a marca de 2,68
trilhões de dólares, o que
indica que, nos próximos
anos, ela pode tornar-se
o terceiro PIB mundial,
superando a Alemanha,
que fechou 2006 com um
PIB de 2,89 trilhões de
dólares.

O fenômeno China,
ou a força que este país
tem em relação às demais
economias mundiais, foi
sentido nesta terça-feira
quando a Bolsa de Xan-
gai fechou com uma que-
da brusca de 8,8%, cau-
sando uma grande turbu-
lência nos principais mer-
cados de ações, câmbio e
juros do mundo.

No Brasil, a Bovespa
(Bolsa de Valores de São
Paulo, a principal do
país) caiu 6,63% e o ris-
co-país subiu 12%. Os
efeitos das oscilações ne-
gativas destes índices
são do interesse do go-
verno, dos empresários,
dos acionistas e dos in-
vestidores, pois suas de-
cisões  sobre investimen-
tos são dependentes do
cenário econômico mun-
dial.

Por outro lado, a pos-
sível fuga de capitais
igualmente pode resultar
na redução dos postos de
trabalho, ou seja, o cida-
dão comum torna-se víti-
ma deste fogo cruzado,
deste jogo de sobe e des-
ce das bolsas de valores,
risco país, juros, câmbio,
entre outros.

Diante deste cenário,
torna-se importante que o
Brasil, assim como outros
países emergentes, crie as
devidas condições para
um crescimento econômi-
co estável, prevenindo-se
contra as crises globais e,
especialmente, possibili-
tando a melhoria das
condições econômicas,
sociais e de bem estar da
sociedade.


