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O projeto que
prevê o fim da
marmita para
trabalhadores de
um grupo de
empresas em
Diadema começou
a funcionar na
Metalpart. Ela
montou um
restaurante e
fornece comida
pronta. O
Sindicato quer
estender o
benefício para
companheiros de
20 fábricas até o
final do ano.
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Reunião de mobilização pelo veto à emenda 3

PROJETO FIM DA MARMITA
COMEÇA NA METALPART

Ocupação irregular no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo

Comida preparada no local de trabalho é mais qualidade de vidaMarinho naPrevidênciaEle tomou posse ontem e garantiu quequalquer mudança vai se pautar pelo Fórumde Negociação da Previdência. Página 2A participação dos metalúrgicos do ABC no dia nacional de lutas em defesa do veto dopresidente Lula à emenda 3 é o debate na reunião de mobilização. A emenda impede afiscalização do trabalho e abre caminho para a perda de direitos. A reunião serásegunda-feira, às 18h, na Sede do Sindicato. Todos estão convocados!
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PublicidadeQuando Estou Sozinho - Espetáculo humorísticoinfantil que mostra as aventuras de duas crianças que, naausência de adultos, ficam às voltas com os perigossurgidos em sua própria casa. Amanhã e domingo às17h30. Teatro Elis Regina. Avenida João Firmino,900,Bairro Assunção. Ingressos: R$ 10,00.

Santo André DiademaO Movimento Punk noABC - Após odocumentário Botinadahaverá debate comAdemir LeonardoTeixeira, estudioso domovimento. Linha dotempo e exposição depainéis fotográficos sobrea história do rock.Amanhã às 19h. CentroCultural Eldorado.Rua João Antonio, 395,Eldorado. Fone4059-1649. Grátis.Hip-Hop em AçãoEvento que reúne oselementos da cultura HipHop, trazendo grupos epessoas da cidade econvidados. Com Rap,DJs, Graffiti e dança derua. Amanhã, a partir das13h. Centro CulturalCanhema. Rua 24 deMaio, 38, JardimCanhema. Fone4075-3792. Grátis.São BernardoA comédia encenada pelo GrupoTrama passeia pelo teatro doabsurdo e por piadas inspiradasem personagens do cinema mudoe em clássicos, especialmente Os 3Patetas. Amanhã e domingo, às20h. Teatro do SESI. Praça Dr.Armando de Arruda Pereira, 100,Santa Terezinha. Fone 4997-3177.Entrada: franca (retirar ingressocom antecedência).Espetáculo faz uma homenagem a CarlosGardel e Astor Piazolla com quatromúsicos, dois cantores e dez bailarinos.Amanhã às 20h. Teatro Municipal, noPaço. Telefone 4433-0789.Ingressos: R$ 40,00.Uma noite de Tango - deGardel a PiazollaOs 3 PatéticosComédia do cinema francês. Chantal é umabrilhante advogada que decide fazer umareforma em seu apartamento. Para isso contrataos serviços de um grupo de colombianos e aobra se transforma em uma confusão. Amanhã às19h. Auditório Municipal, no Paço. Telefone4433-0789. Grátis.Obras, a gente sabequando começaReunião de grupos e instrumentistas, violeirosprofissionais ou amadores, para cantar e tocar músicade raiz com violas caipiras e violões. Amanhã, 19h.Câmara de Cultura Antonino Assumpção. RuaMarechal Deodoro, 1.325, Centro.Telefone: 4125-0054. Grátis (retirar os convitesuma hora antes).Roda de Viola Misturando dança clássica comcontemporânea e técnicasteatrais, o espetáculo apresentatemas brasileiros começandona década de 1930 e chegandoa atualidade.  Amanhã, 21h, edomingo, às 19h. Teatro LauroGomes. Rua Helena Jacquey,171, Rudge Ramos.Telefone 4368-3483.Ingressos: R$ 20,00.Zest Populardo BrasilOrquestraFilarmônica de SãoBernardo do CampoCom a presença do solistade piano Caio Pagano, aorquestra apresenta obrasde Glinka, Lizst e Grieg.Amanhã, 19h. ParqueMunicipal Engenheiro Salvador Arena. Avenida Caminhodo Mar, 2.980, Rudge Ramos. Telefone 4368-1246. Grátis.
A partida deontem à noitecontra o Améri-ca, em São Josédo Rio Preto, foi o iníciode uma série decisivapara o Palmeiras.Ainda na dispu-ta por uma va-ga na segundafase do Esta-dual, o Verdão terá pelafrente o arqui-rival SãoPaulo, no Morumbi, do-mingo.A derrota do Co-rinthians fez o téc-nico Emerson Leãose irritar com oplanejamento do clubee voltar a pedir refor-ços.A última chancedo Timão conti-nuar sonhandocom a classifica-ção acontece sábado,contra o fraco Sertãozi-nho, às 18h10, no Pa-caembu.Preocupado com asituação do SãoPaulo na Liberta-dores, Muricy pode pouparalguns titulares no clássi-co de domingo contra oPalmeiras, no Morumbi.No Estadual, oTricolor está pra-ticamente classifi-cado. No torneio sul-ame-ricano a situação é maiscomplicada.O time do Mo-rumbi está em ter-ceiro no Grupo 2,atrás de Necaxa e AudaxItaliano. O São Pauloenfrenta o Necaxa naquarta-feira, em casa.Já classificado, oSantos enfrenta aPonte, em Campi-nas, no domingo, às 16h.Os problemas doPeixe não estãonos campos, masnos bancos. A diretorianão desmentiu informa-ção que acumulou dívidade R$ 60 milhões.
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Marinho assume Previdência SocialReforma ministerialAo assumir ontem o Mi-nistério da Previdência So-cial, o ministro Luiz Marinhodisse que a nova reforma daPrevidência não deverá atin-gir os atuais contribuintes,mas apenas a nova geração.“Vamos discutir a Previ-dência olhando para o futu-ro, não para o momento. Épara a próxima geração quenós vamos fazer a reforma”,afirmou Marinho.Ele se disse surpreso comsua mudança do Ministériodo Trabalho para a Previdên-cia, mas afirmou que está pre-parado. “Não estava previsto,mas o presidente sentiu a ne-cessidade de fazer a mudan-ça”, comentou.Marinho acredita que ascontas da Previdência ficarãorazoavelmente equilibradas sehouver uma separação entre oque é efetivamente previdên-cia e o que é política social,como os programas para ido-sos e portadores de deficiência.“Separando isso, o déficiteé pequeno”, afirmou. O  minis-tro disse que a reforma não teráum projeto do governo e vai sepautar pelo Fórum de Negocia-ção da Previdência.Ao dar posse a Marinho,o presidente Lula disse queele tem o perfil certo para darconta da Previdência.“Marinho já fez o quetinha que fazer no Ministé-rio do Trabalho e sua capaci-dade de negociação garantiuque tivéssemos o salário mí-nimo que temos hoje, ava-liarmos a alíquota do Impos-to de Renda e estabelecermosmais recursos para financia-mento de obras de infra-es-trutura”, disse Lula.Para o presidente, Mari-nho deve levar adiante a re-forma da Previdência com apreocupação de não repassaraos pobres a responsabilida-de das mudanças.“A Previdência vai serconsertada sem que se jogueno colo dos pobres a respon-sabilidade de seu déficite”,avisou.Lula elogia ministroCarlos Lupi no TrabalhoMarinho deixou o Ministério do Trabalho para assumir a Previdência Social
Antonio Cruz/ABrAumento provoca revoltaMagneti MarelliOs companheiros estãorevoltados com o reajuste doconvênio médico feito pelaempresa sem qualquer nego-ciação com o Sindicato oucom a representação dos tra-balhadores.A Magneti Marelli sim-plesmente anunciou que, apartir de 1º de abril, o con-vênio terá um reajuste de22%. Também avisou que aco-participação terá reajustesde até 50% no pagamento deconsultas e exames  em algunshospitais. Isto ocorre, depoisda Magneti já ter repassadoos 5% de aumento relativosa campanha salarial.Os companheiros tam-bém estão indignados com atentativa da empresa implan-tar o holerite eletrônico. Elessequer foram consultados.Essa experiência já foitentada em outra empresa danossa base e não deu certo,entre outros motivos porqueo holerite eletrônico não éaceito como comprovante derenda para abertura de cré-dito e com o tempo as infor-mações desaparecem .Os trabalhadores nãovão aceitar que essas mudan-ças sejam enfiadas goela abai-xo, sem qualquer negociação.Por isso já estão mobilizadospara ir à luta em defesa dosseus direitos e da pauta dereivindicações entregue àempresa.
Mobilizaçãona Ouro Fino.Acordos na MetalPolo e UsimanserPLROs trabalhadores naOuro Fino, autopeças deRibeirão Pires, rejeitaramontem proposta de PLR eestão mobilizados paraacompanhar as negociaçõesem andamento.A Ouro Fino tem tam-bém um setor químico. Comele, a PLR está fixada na con-venção coletiva. A fábricaofereceu o mesmo valor dePLR para os metalúrgicos,que consideraram baixo.“O setor metalúrgico naOuro Fino cresceu bastantee o número de trabalhado-res dobrou no ano passado.Os companheiros queremum valor proporcional a essecrescimento”, afirmou JoséRoberto Vicaria, o Jacaré,diretor do Sindicato.AcordosJá os companheiros naMetal Polo e Usimanser, deSanto André, recebem hojea primeira parcela dos acor-dos aprovados nesta semana.A segunda parcela naUsimanser sai dia 20 de ju-lho. Na Metal Polo será pagadia 30 de setembro.Durante a posse de Carlos Lupi comonovo ministro do Trabalho, Lula pediu:“Reconheça o movimento sindical. Quan-do as coisas estiverem ruins, quem estará doseu lado serão os trabalhadores”.Lula afirmou também que o movimen-to sindical é suficientemente forte, conquis-tou liberdades, espaço e vai saber reivindicara cada momento.Além de Marinho e Lupi, tomaram posseAlfredo Nascimento (Transporte), Miguel Jor-ge (Desenvolvimento, Indústria e ComércioExterior) e Franklin Martins (Secretaria de Co-municação Social) AGENDAPartner e A+ZReunião amanhã, às14h, na RegionalDiadema, para avaliar ediscutir a proposta dePLR apresentada pelaempresa.

ExemploA Justiça do Maranhãocondenou o delegadoSindônis da Cruz apagar R$ 15 mil deindenização aoaposentado EuvaldoBezerra Matoso.HumilhaçãoO delegado furou a filaem uma agênciabancária. O aposentadoreclamou e recebeu vozde prisão por desacato.Tá certo!Para ficar em liberdade,o aposentado teve quepagar fiança. Solto,recorreu à Justiçaalegando danos moraise venceu a causa.RecordeCom o novo cálculo,pela primeira vez nahistória o PIB brasileiroultrapassou um trilhãode dólares. O mesmoque 2,3 trilhões dereais.ClassificaçãoO Brasil passou a ser a8ª economia do mundo,ultrapassando Itália,China e Canadá, entreoutras.Cuidado!Uma mulher de 34 anosfoi internada em estadograve, com 98% docorpo queimado, apósrealizar uma sessão debronzeamento artificial.Boa notíciaEntra em vigorsegunda-feira a lei quepermite transferir ossalários do banco que aempresa deposita seupagamento para umaconta num banco de suapreferência, sem pagartarifas e a CPMF.PerigoO Reino Unidosuspendeu as relaçõescom o Irã parapressioná-lo a libertar15 militares presos noGolfo Pérsico.
Comissão seráeleita segundaFibamOs trabalhadores naFibam, em São Bernardo,realizam nesta segunda-fei-ra eleições para a Comissãode Fábrica.O Sindicato apóia oscompanheiros José CíceroBatista do Nascimento, oRomário, e Ronaldo de Sou-za Costa, que estão compro-metidos com a luta.
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Na Casa Brasil, inclusão digital de 240 pessoasPublicidade Subseções Dieese doSindicato e da CUT Nacional

Um telecentro e uma bi-blioteca popular já estão à dis-posição dos moradores na re-gião do Jardim Lavínia. Tra-ta-se da Casa Brasil, que seráoficialmente inaugurada hojeà noite.A Casa é  uma iniciativado Governo Federal para le-var inclusão digital, cidadaniae cultura às comunidades e éa primeira no ABC.A instalação no local foiproposta pela AssociaçãoAmigos e o Grêmio Recrea-tivo Cultural e BeneficenteImpério do Jardim Lavínia,que cedeu toda a estrutura,enquanto o Ministério daCiência e Tecnologia cedeuos computadores e paga osmonitores dos cursos deinformática. A Casa já aten-de hoje a 240 pessoas, dosoito aos 64 anos.Dielson Campos Dória,presidente da Associação, avi-sa que em breve a Casa vaiabrigar turmas para o Proje-to Jovem Aprendiz e abrir
São Bernardo tem primeira Casa Brasil do ABCCidadaniaespaços para cursos comomúsica.O local conta ainda comum anfiteatro para palestras,eventos e cinema.Em breve entrará emfuncionamento um laborató-rio de montagem e manuten-ção de computadores.A Associação está situa-da na Av. Presidente JoãoCafé Filho, 1.050. O telefo-ne é 4356-4337
Os 177 trabalhadoresna Metalpart, fábrica deautopeças de Diadema, apo-sentaram as velhas marmitase, desde 5 de janeiro, contamcom refeições prontas no lo-cal de trabalho.Eles inauguraram o pro-jeto batizado de Fim da mar-mita, em implantação numgrupo de fábricas na cidade.Ontem, a diretoria do Sindi-cato foi conhecer o projetona Metalpart.A idéia nasceu há muitotempo, quando o Sindicatonotou que companheiros demuitas empresas dependiamda marmita para se alimen-tar.O projeto inicial previaum restaurante coletivo paraservir refeições transportadas.A iniciativa não avançou eentão o Sindicato passou anegociar diretamente comum grupo de empresas.A Metalpart foi a pri-meira a implantar o projeto.Na segunda-feira será a vezde inaugurar o restaurantena Polistampo.“A partir destas fábricasqueremos abrir o acesso àsdemais”, disse José Mourão,diretor do Sindicato.Isso porque, segundoele, os restaurantes podem serimplantados pelas mesmasempresas de refeição, que te-riam seus custos reduzidospelo volume de refeições ser-vidas.Hoje, de acordo comHélio Honorato, o Helinho,coordernador da RegionalDiadema do Sindicato, o gru-po reúne oito empresas comcerca de mil trabalhadores.“Nossa meta é ter a refeiçãopronta garantida para traba-lhadores de 20 fábricas até ofinal do ano”,prevê Helinho.É só vantagem“Foi uma boa conquista.Trazer marmita era um incô-modo”, afirmou o ajudanteWagner Veiga. “O projeto sótraz vantagem. Reparava quena marmita de muita gente

só vinha arroz e feijão. Ago-ra, o alimento é diversificadoe a gente paga pouco”, com-pletou.Cada trabalhador paga10% ou 20% do valor da re-feição, dependendo do salá-rio. Toda comida é feita e ser-vida pela Fonte Real.O operador de máqui-nas José Edson, que usou mar-mita durante os quase seteanos em que está na fábrica,salienta que além da vanta-gem econômica há o confor-to. “Antes tinha de trazer umabolsa”, lembra.“É uma idéia originalque garante melhor qualida-de de vida no trabalho”, dis-se Rafael Marques, secretá-rio-geral do Sindicato, quetambém esteve na fábricaontem.A responsável do setorde RH na Metalpart, InêsAparecida Geraldo, tambémobserva os benefícios do  res-taurante. “Houve uma reper-cussão positiva no ambientede trabalho”, afirma.Agora, o pessoal na Metalpart conta com refeição pronta
Como dissemos nasemana passada, semágua as plantas e os ani-mais não sobrevivem e avida desaparece. No en-tanto, o que todos sabe-mos e constatamos no dia-a-dia não se reflete ematos. A humanidade estáconsumindo mais do que aTerra pode suportar, tor-nando assombroso o ritmode desertificação e provo-cando fome e pobreza.A ação do homem é aprincipal causa da de-sertificação, um processono qual o solo de determi-nados lugares fica cadavez mais estéril. Isso querdizer que a terra perdeseus nutrientes e a capa-cidade de fazer nascerqualquer tipo de vegeta-ção, sejam florestas natu-rais ou plantações feitaspelo homem. Sem vegeta-ção, as chuvas vão ra-reando, o solo vai ficandoárido e sem vida e a sobre-vivência fica muito difícil.A ONU (Organizaçãodas Nações Unidas) fazum alerta. A área afetadapela seca aumentou maisde 50% durante o séculoXX em todo o globo ter-restre. Aproximadamenteum bilhão de pessoas es-tão ameaçadas pela de-sertificação no mundotodo e o planeta corre orisco de ver até 41% dasuperfície terrestre trans-formada em desertos.Além dos efeitosdrásticos na natureza,que podem ser facilmen-te observados nos solossecos, nos rios desapare-cendo ou na vegetaçãodevastada, existem tam-bém aqueles de cunhoeconômico-social.Questões sociais e eco-nômicas, incluindo a segu-rança alimentar, as migra-ções e a estabilidade polí-tica estão estreitamente li-gadas à degradação daterra. A desertificação é umprocesso irreversível, maspode ser contido. Casocontrário, o futuro da hu-manidade estará seria-mente comprometido.


