
Onde você descarta
as embalagens?

Campanha do Ministério 
do Meio Ambiente 
alerta para destinação 
das embalagens. Elas 
compõem mais de 33% 
do lixo doméstico.
Página 4

Qualificar profissionalmente trabalhadores desempregados e ajudar na criação de micro 
empresas são atividades que o Centro Padre Léo começa a levar para os bairros de São 

Bernardo. O primeiro é na Vila São Pedro. Página 3

68 entidades lutam
pelo acesso à terra
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O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – 
MST é responsável por metade das ocupações de terra no 
Brasil. As demais ocupações estão divididas entre mais de 

60 movimentos.  Página 4

O menino Breno de Moura Santos precisa de um transplante
de medula. Sua família faz amanhã uma nova campanha

para tentar encontrar um doador compatível. 
Participe! As coletas de sangue serão feitas no Ginásio 
Poliesportivo de São Bernardo, na Av. Kennedy, 1.155

(atrás do Fórum).

TODA SOLIDARIEDADE A BRENO

CENTRO PADRE LÉO

Qualificação onde 
o trabalhador está

Trabalhadores na Cooprofis, cooperativa que nasceu há cinco anos no Centro Padre Léo e hoje é um empreendimento consolidado
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Uma garrafa pet pode consumir até sete litros de água na sua fabricaçãoMeio ambiente

Ministério lança campanha para
reduzir consumo de embalagens

Um terço do lixo brasileiro é de embalagens, especialmente as pets

Entidades surgem originalmente e por dissidênciasQuestão agrária

Cerca de 70 movimentos lutam pela terra no Brasil

Europa quer mais 
consumo de água 

da torneira

O Ministério do Meio 
Ambiente irá lançar em 
março a campanha Consumo 
Consciente de Embalagens. O 
objetivo é diminuir o volu-
me de material descartado, 
pois as embalagens são res-
ponsáveis por um terço do 
lixo do País. Só a cidade de 
São Paulo produz 15 mil to-
neladas de lixo por dia.

A campanha pretende 
provocar o olhar crítico do 
consumidor sobre o que ele 
consome no dia-a-dia. “A 
idéia é levar o consumidor a 
olhar para aquilo que envol-
ve o produto, para que avalie 
a quantidade de embalagens 
que está consumindo e de-
cida se, enfim, precisa de 
todas elas”, disse Fernanda 
Daltro, técnica em consumo 
sustentável do Ministério. 

Quando se fala em ocu-
pação de terra no Brasil o 
primeiro nome associado é 
o do Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra, 
o MST. Porém, existem hoje 
68 movimentos de trabalha-
dores sem-terra, segundo 
catálogo do Núcleo de Es-
tudos de Reforma Agrária, 
coordenado pelo geógrafo 
Bernardo Mançano Fernan-
des, da Universidade Esta-
dual Paulista (Unesp).

Segundo ele, a maior 
parte desses movimentos 
surgiu de forma original, 
mas há aqueles que surgiram 
de dissidências de dois an-
tigos movimentos de cam-
poneses: a Confederação 
Nacional dos Trabalhado-
res na Agricultura (Contag), 
fundada em 1963, e o MST, 
surgido por volta de 1984.

Na opinião de Fernan-
des, ter no nome a expressão 
sem terra talvez seja uma 
das explicações para a con-
fusão da mídia nacional ao 
atribuir qualquer ocupação 
ao MST.

O fato é que há outros 
grupos ocupando terras no 
Brasil e que não são, neces-
sariamente, ligados ao MST. 

Ela ressalta que é pre-
ciso avaliar a embalagem 
tendo em mente alguns cri-
térios: se é reciclável, se po-
de ser reutilizada, se é feita 
de material reciclado, e qual 
o consumo de energia e ma-

téria prima empregados para 
fabricá-la, por exemplo.

“Para reduzir a quan-
tidade de lixo gerado, é im-
portante que o consumidor 
dê preferência a produtos 
com refil, com embalagens 

retornáveis; que use sacolas 
retornáveis, por exemplo, 
e que recuse as de plástico, 
quando desnecessárias”, diz 
Fernanda. “É preciso enten-
der que o volume de resíduos 
que geramos aumenta mais 
rapidamente que a taxa de 
resíduos reciclados”, reitera.

A campanha contará 
com um site sobre consumo 
consciente de embalagens. 
Iniciativas de racionalização 
das embalagens, adoção de 
materiais reciclados e novas 
tecnologias serão apresenta-
das ao consumidor, que será 
instigado a prestigiar as em-
presas preocupadas com o 
meio ambiente e a cobrar do 
mercado que estas soluções 
e alternativas sejam empre-
gadas em larga escala, para o 
maior número de produtos.

Países da Europa esti-
mulam o consumo de água 
da torneira para reduzir o 
volume de embalagens pet 
que demandam até sete 
litros de água para a produ-
ção de uma única garrafa. 

Em Londres, na In-
glaterra, a prefeitura au-
mentou em 20% o imposto 
sobre as águas minerais em 
embalagens plásticas. 

Em Veneza, uma cam-
panha pede que as pes-
soas deixem de comprar 
água mineral e depositem 
o dinheiro economizado 
num fundo para financiar 
a construção de um aque-
duto na Tailândia.

“Fizemos uma sistematiza-
ção do número de ocupa-
ções dos últimos 20 anos 
e o MST ocupa 50% delas. 
Então, o MST aparece na 
mídia porque ele é o mais 
atuante”.

Diretriz política
A dissidência ocorre 

principalmente por causa 
dos princípios. Os movi-
mentos sindicais e campone-
ses têm princípios e diretriz 
política. Muitas vezes, os 
militantes discordam dessas 
diretrizes e criam outros mo-
vimentos.

“Em outras vezes, es-
ses movimentos surgem de 
famílias que inauguram a 
experiência de ocupação e 
constróem um movimento 
que depois se duplica, se 
triplica, por causa da pró-
pria demanda que existe 
pela reforma agrária”, disse 
o professor.

Segundo Fernandes, es-
sas dissidências são resulta-
do do aumento da demanda 
da luta pela terra e não da 
diminuição ou enfraque-
cimento dos movimentos. 
Também são indicativos de 
democracia. 

A luta pela terra é um indicativo de democracia

Amanhã tem mutirão 
para a coleta de 
assinaturas pela 

redução da jornada 
de trabalho. 

Concentração a 
partir das 9h, na 

Praça da Matriz, em 
São Bernardo.

Todos na praça 
pelas 40 horas

Reprodução
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Aumentar a participação e o poder

Revista Perseu fará
análise da esquerda

Eleitor digital
Nas próximas eleições, 
os votantes das cidades 
de Fátima do Sul (MS), 
Colorado d’Oeste (RO) 
e São João Batista (SC) 
serão identificados 
pela  impressão digital e 
fotografia. Se o modelo for 
bem sucedido, o Tribunal 
Superior Eleitoral espera 
adotá-lo em todo o Brasil 
em dez anos. 

Carência
O Brasil precisará 
construir 
aproximadamente 28 
milhões de novas moradias 
até 2020 para zerar 
o déficit habitacional 
acumulado. Segundo a 
Fundação Getúlio Vargas, 
hoje seis milhões de 
famílias brasileiras
vivem em condições
indignas.

Morderam a língua 
O debate feito pela 
oposição no Congresso 
Nacional apontava que a 
extinção da CPMF geraria 
queda em torno de 2% 
nos preços dos produtos e 
serviços em geral. Isso
não ocorreu.

Propriedade sob 
suspeita 
A Família Ortiz Monteiro, 
antiga proprietária da TV 
Paulista, denuncia que 
o falecido empresário 
Roberto Marinho 
falsificou documentos 
para conseguir comprar a 
emissora e transforma-lá 
na rede Globo. A demanda 
será julgada pelo Tribunal 
Superior de Justiça. 

Homenagens 
impróprias
São Carlos, no interior 
de São Paulo, tem uma 
rua de nome Sérgio 
Fleury, ex-delegado de 
polícia e  torturador de 
presos políticos durante 
a ditadura militar. São 
Bernardo tem a avenida 
31 de março, dia do golpe 
de estado no Brasil, em 
1964. Várias cidades 
têm avenidas Kennedy, 
ex-presidente norte-
americano que apoiou 
o golpe dos militares 
brasileiros.

A bancada feminina na 
Câmara Federal definiu que 
a participação das mulheres 
na política será o tema prin-
cipal dos debates na semana 
de 8 de março, Dia Interna-
cional da Mulher. 

Uma das atividades será 
o lançamento do seminário 
A Mulher e a Reforma Políti-
ca, sobre a participação das 
mulheres no processo da 
reforma política, com ações 
que aumentem os espaços 
da mulher não apenas nas 
instâncias políticas, mas 
também na sociedade civil. 

As mulheres represen-
tam 52% da população bra-
sileira, mas na Câmara elas 
ocupam menos de 10% das 
cadeiras. 

Uma das reivindicações 
da bancada feminina na Câ-
mara é a aprovação de emen-

A Fundação 
Perseu Abramo 
lança hoje a revista 
Perseu: História, Me-
mória e Política.

A revista che-
ga com a proposta 
de dar voz aos tra-
balhadores, à lu-
ta pela defesa dos 
direitos civis e à 
reflexão sobre o 
nosso tempo e de 
ser o canal de difu-
são de pesquisas e 
de análises sobre a 
esquerda no Brasil 
e no mundo. 

Os assuntos 
serão acompanhadas por 
dossiês temáticos.

O primeiro deles será 
sobre o Partido dos Traba-
lhadores, tomando como 
ponto de partida a reunião 
inaugural para a fundação 
do PT, há 28 anos. 

Entre os artigos do pri-
meiro número, estão temas 
como as Ligas Camponesas 

da garantindo vaga a uma 
mulher na Mesa Diretora.

Outra idéia das depu-
tadas é criar uma secretaria 
exclusiva para as mulheres, 
que se ocuparia dos assuntos 
relacionados às questões de 
gênero na Câmara. O pro-
jeto tem apoio de grupos 
feministas e também do 
Conselho Nacional de Di-

reitos da Mulher.
Elas entendem que es-

sas duas medidas, no entan-
to, não são suficientes para 
resolver o problema da falta 
de espaço das mulheres na 
disputa interna dos partidos 
e nas eleições em plenário.

Para a deputada Ma-
ria do Rosário (PT-RS), é 
preciso fazer o mesmo ra-

ciocínio das cotas das uni-
versidades.

“As mulheres não dei-
xam de estar nos cargos 
de destaque por falta de 
competência, mas porque a 
maioria é masculina e decide 
entre os homens. É preciso 
começar a mudar esse perfil 
da Câmara”, comentou ela.

Agenda
No dia 8, a CUT realiza 

palestra sobre Participação 
e Poder, às 9h, no Sindicato 
dos Bancários de São Paulo, 
e caminhada pelas ruas do 
Centro da Capital. O nosso 
Sindicato promove ato a 
partir das 14h. O Sindicato 
dos Bancários do ABC faz 
ato show no dia 7, às 18h, na 
concha acústica da Praça do 
Carmo, no Centro de Santo 
André.

Comissão tem projeto para viabilizar lei de cotas
Pessoas com deficiência

Entidades debatem
inclusão com DRT

Ninguém duvida que 
uma pessoa que usa cadeira 
de rodas para se locomo-
ver tenha capacidade de 
desempenhar várias ativi-
dades no trabalho.

Mas, como fazer com 
que essa pessoa consiga 
chegar em seu local de 
trabalho diante de tantos 
obstáculos que as cidades 
impõem aos cadeirantes?

É para tentar solucio-
nar desafios como esse que 
entidades de representação 
das pessoas com deficiên-
cia na região se encontram 
nesta segunda-feira com a 
Superintendente Regional 
do Trabalho - SRT de São 
Paulo (antiga DRT) Lucío-
la Rodrigues Jaime, na Sede 
do Sindicato. 

“Queremos debater 
nosso projeto de acessi-
bilidade para viabilizar o 
cumprimento da lei de co-

tas”, disse Edvaldo Sousa 
Santos, o Perninha, coor-
denador da Comissão dos 
Metalúrgicos do Deficiên-
cia. Lei de cotas é aquela 
que manda as empresas 
contratarem pessoas com 
deficiência conforme o to-
tal de trabalhadores.

Segundo Perninha, o 
projeto de acessibilidade 
envolve ações que permi-
tam a inclusão de pessoas 
com deficiência, a partir 
da aplicação de programas 
que envolvem a atuação 
conjunta de vários minis-
térios, estados, prefeituras, 
empresas e sociedade. 

Além da Comissão 
dos Metalúrgicos, partici-
parão do encontro o Mo-
vimento Grande ABC Para 
Todos e as Centrais de 
Trabalho e Renda de Santo 
André, Diadema, Osasco e 
Guarulhos.

Nova publicação será lançada hojeImprensa

e a formação do movimento 
negro no Brasil.

Vendas
O lançamento será às 

19h, na sede da Fundação, 
Rua Francisco Cruz, 234 - 
Vila Mariana.

A publicação pode ser 
adquirida pelo www.fpa-
bramo.org.br

ageNda

FIQUE 
SÓCIO DO 
SINDICATO
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Além da profissionalização, as pessoas têm acompanhamento para criar a própria empresaPadre Léo

Qualificando 2.000 desempregados

Ailton na oficina que forma cabelereiras no Centro Padre Léo

O Centro de Formação 
Padre Leo Commissari está 
desenvolvendo um progra-
ma destinado a qualificar 
profissionalmente pessoas 
desempregadas e ajudar na 
criação de micro empresas 
para elas venderem seus ser-
viços ou produtos.

O programa, em parce-
ria com a Fundação Banco 
do Brasil, começou em agos-
to a partir da sede do Padre 
Leo, no Jardim Silvina, com 
vários cursos, entre eles 
construção civil, vidraçaria, 
cerâmica artística e corte e 
costura.

Para contornar o pro-
blema das pessoas não terem 
dinheiro para se deslocar até 
a sede, o pessoal do Padre 
Leo passou a levar os cursos 
até os desempregados.

Assim, em outubro fo-
ram implantados quatro 
cursos em espaço da Igreja 
da Vila São Pedro. 

“Depois de conversar 
com as pessoas interessadas, 
criamos cursos de eletricista, 
artesanato, pintura em teci-
dos e crochê”, disse Ailton 
de Almeida, administrador 
do Padre Léo.

Ninguém fica só
A pessoa, além da fazer 

o curso desejado, recebe 
acompanhamento de técni-
cos do Sebrae para ela criar 
seu próprio negócio. Se a 
idéia é criar uma cooperati-
va, a pessoa recebe noções 
de economia solidária.

Ailton comentou que, 
se houver a necessidade de 
dinheiro para impulsionar 
o negócio, o interessado é 
encaminhado ao Banco do 
Povo. 

“Juntamos num único 
projeto a formação em-
preendedora e a formação 
técnica. Queremos atender 
2.000 pessoas e criarmos o 
maior número de micro em-
presas”, comentou. 

O maior desafio, no 
entanto, não é alcançar essas 
metas. “Com esse programa, 
poderemos mostrar que, se 
houver investimento na pe-
riferia, é possível mudar a 
vida das pessoas através do 
trabalho e renda”, afirmou 
Ailton.

Ele quer mais dos pode-

res públicos, principalmente 
do municipal, já que na peri-
feria não existe equipamen-
tos de lazer ou de inventivo 

à cultura aos moradores.
“Não dá para o jovem 

da periferia frequentar a 
pista de skate ou outras ati-

vidades no centro da cidade, 
pois ele não tem dinheiro 
nem para tomar um ônibus”, 
lembrou Ailton.

Na Cooprofis, trabalho
e renda garantidos

Das cooperativas cria-
das a partir de pessoas que 
passaram pelo Padre Leo, 
a Cooprofis, formada por 
trabalhadores da constru-
ção civil, é uma das que se 
consolidaram e hoje garan-
te trabalho e renda a 26 co-
operados e 3 autônomos. 

A idéia da cooperativa 
nasceu na década de 90. 
Mas, somente em 2003 ela 
se concretizou, quando um 
grupo de 12 pessoas cons-
truiu uma casa no bairro 
Assunção e uma igreja no 
Parque Seleta. 

Com isso, a Coopro-
fis se estruturou enquanto 
empreendimento. Um ano 
depois ela estava com 38 
cooperados, mas alguns 
foram embora por não se 
adaptarem ao sistema co-
operativo.

“Muitos não conse-
guem entender que a re-
tirada mensal está ligada à 
mão-de-obra desempenha-
da, e que em determinados 
momentos são poucos os 
serviços”, disse o diretor 
administrativo Esmael Al-
meida.

A partir de 2006, a co-
operativa ganhou a concor-

rência para a construção de 
quatro creches, permitindo, 
pela primeira vez, uma reti-
rada extra no final do ano.

Nesse tempo, chegou 
a contratar 38 autônomos. 
Alguns se cooperaram, ou-
tros não.

Atualmente, a Coopro-
fis tem dois veículos, tem 

todo o ferramental e ma-
quinário necessários e os 
trabalhadores têm retiradas 
com valores acima do que 
paga o mercado.

“Neste ano queremos 
comprar um terreno, pa-
ra construir nossa sede e 
sair do aluguel”, avisou 
Esmael.

Trabalhador na Cooprofis em obra de creche no Jardim das Oliveiras

Amanhã tem 
Conferência Livre
de Juventude 
A Comissão dos Jovens 
Metalúrgicos convida 
a todos a discutir a 
realidade da juventude 
brasileira com o senador 
Eduardo Suplicy (PT), o 
ministro da Previdência, 
Luiz Marinho, e o ex-
vereador de São Paulo, 
Nabil Bonduck. 
Neste sábado, das 14h 
às 18h, na Faculdade 
Integração Americana,  
Rua Odeon, 50 - atrás 
do terminal de trólebus 
Ferrazópolis.

Assembléia 
da CredABC
Todos os associados da 
Cooperativa de Crédito 
dos Metalúrgicos do ABC 
estão convocados para 
assembléia amanhã, dia 
1º, às 10h, na Sede do 
Sindicato. 

Plenária na 
Magneti Marelli
Os trabalhadores na 
Magneti Marelli/Cofap 
têm plenária domingo, às 
10h, na Sede do Sindicato, 
para discutir a formação 
da Comissão de PLR e os 
encaminhamentos de luta 
sobre o plano de cargos e 
salários.

Desaparecido
O companheiro 
José Cornélio 
Neto, 
conhecido 
por Dedé, 

desapareceu no dia 14 
de fevereiro em São 
Bernardo, em Alves Dias, 
onde mora. 
Ele tem 49 anos, cabelos 
grisalhos e estava com 
camiseta azul, calça 
jeans e sandália de couro. 
Ele trabalhou na Volks 
por mais de 20 anos. 
Qualquer informação 
ligar para 4109-1649, 
9658-9212 e 9949-9636.


