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FORTALEÇA SEU SINDICATO

A família do menino Breno de Moura 
Santos faz neste sábado nova campanha 
para tentar encontrar um doador de 
medula. Participe! Serão retirados apenas 
10 ml de sangue. Assim, você fará parte 
de um cadastro e, mesmo não sendo 
compatível com Breno, poderá salvar 
uma outra vida. Página 3

Populações urbanas continuarão 
crescendo e as rurais diminuindo.

Página 4

PT denuncia operação
abafa de Serra

São Paulo

Entre na página do Sindicato e tenha acesso a um 
serviço exclusivo de cadastro de currículos. Mostre 
suas qualidades para 49 mil empresas em todo o 

Brasil. Acesse o quanto antes!

ANO NOVO, 
EMPREGO MELHOR

Acesse: www.smabc.org.br
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Centros urbanos

Grande SP será a terceira 
mais populosa do mundo 

Cidades continuarão inchando no Brasil

agenda

Até 2050, a porcenta-
gem da população brasileira 
que vive em centros urbanos 
deve pular de 84%, em 2005, 
para 93%.

Em números, serão 
237,75 milhões de pessoas 
morando nas cidades do 
País na metade deste século, 

A região metropolitana 
da cidade de São Paulo será 
a terceira maior do mundo 
em 2010 com cerca de 19,6 
milhões de habitantes, de 
acordo com um relatório 
elaborado pela ONU.

Hoje, a área metropo-
litana de São Paulo ocupa 
a quinta posição, com 18,8 
milhões de habitantes.

Esta atrás de Tóquio 
(35,7 milhões de morado-
res), Nova York, Cidade do 
México e Mumbai (todas 
com 19 milhões). 

Segundo o documento, 
intitulado Perspectivas Mun-
diais de Urbanização, a quanti-
dade de pessoas que vive nas 
cidades atingiu a marca de 
50% da população mundial 
pela primeira vez na história 
e destaca que o crescimen-
to urbano deve continuar 
acontecendo. 

O relatório divulgado 
na terça-feira inclui a pro-
jeção de que, em relação a 
2007, a população mundial 
vai praticamente dobrar até 

2050, passando de 3,3 bi-
lhões para 6,4 bilhões, sendo 
que 5,3 bilhões de pessoas 
viverão nas cidades. 

Entre os países em de-
senvolvimento, os da Amé-
rica Latina têm um dos 
maiores níveis de urbanizção 

(78% das pessoas moram 
nas cidades), percentual 
mais alto que o dos países 
da Europa.

de acordo com a projeção 
da ONU. 

Por outro lado, a po-
pulação rural terá caído 
dos atuais 29 milhões para 
16 milhões na metade do 
século. O relatório prevê o 
crescimento populacional, 
até 2025, de todas as aglo-

merações urbanas brasileiras 
que, em 2007, tinham 750 
mil habitantes ou mais.

Mas, apenas as regiões 
metropolitanas de São Paulo 
e Rio de Janeiro continuarão 
com mais de 10 milhões 
de habitantes dentro de 17 
anos. 

No Brasil, todas as 
grandes cidades 
vão continuar a 
crescer

Reprodução

Metalúrgicos com 
Deficiência
Hoje tem reunião 
da Comissão dos 
Metalúrgicos do ABC 
com Deficiência, a partir 
das 17h30, na Sede do 
Sindicato. 

Eleição de CIPA
na Cofap amanhã
Nesta sexta-feira, os 
trabalhadores na Cofap 
vão às urnas para 
escolher a nova CIPA 
- Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes.
Vote nos candidatos 
apoiados pelo 
Sindicato, que estão 
comprometidos com a 
luta por mais segurança 
e melhores condições de 
trabalho. 
São eles: José Uilson 
Passos Santos, o Uilson 
Inspetor; José Antônio 
da Silva, o Passarela; 
Nilton Costa Aguilar, o 
Mosquito; Luiz Carlos 
Barros; Orlando Caldas 
Góes; e Alexsandro 
Silva.

Plenária no domingo
Os trabalhadores na 
Cofap têm plenária 
neste domingo, a partir 
das 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.
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A Comissão dos Jo-
vens Metalúrgicos convida 
a todos a discutir a realida-
de da juventude brasileira 
com o senador Eduardo 
Suplicy (PT), o ministro 
da Previdência, Luiz Mari-
nho, e o ex-vereador de São 
Paulo, Nabil Bonduck. 

Neste sábado, dia 1º, 
das 14h às 18h, na Faculda-
de Integração Americana,  
Rua Odeon, 50 - atrás do 
terminal de trólebus Fer-
razópolis.

Participe da 
Conferência 

Livre de Juventude

Evento

A bancada do PT reali-
zou ontem ato de protesto 
para denunciar a opera-
ção abafa do governo José 
Serra para barrar qualquer 
tentativa de investigar as 
denúncias de corrupção e 
irregularidades na adminis-
tração tucana. 

Os deputados petistas 
denunciaram que o gover-
no Serra, de maneira velada, 
impõe ameaças a sua base de 
sustentação para não assinar 
qualquer pedido de Comis-
são Parlamentar de Inquéri-
to proposta pela oposição. 

O deputado Mário Rea-
li (PT), disse que o governa-
dor amordaça o Legislativo e 
impede que ele execute sua 
tarefa de fiscalizar o Exe-
cutivo através do medo da 
retaliação. 

Ele disse que o único 

pedido de CPI que conse-
guiu o número de assinatu-
ras para ser levada à plenário 
foi sobre o rombo de R$ 2 
bilhões na CDHU. 

“Apesar das fortes evi-
dências de fraudes e irre-
gularidades, o pedido foi 
engavetado”, comentou o 
parlamentar. 

Ele lembrou que são 
vários os casos que precisam 
ser investigados, mas ne-
nhum deles foi aprovado.

A CPI dos cartões cor-
porativos queria investigar 
os gastos de R$ 108 milhões, 
inclusive em casas noturnas. 

Os petistas também 
queriam investigar denún-
cia de superfaturamento e 
desvio de R$ 1,8 milhão em 
três licitações realizadas pe-
lo Metrô, mas a CPI não foi 
aprovada.



Registro em carteira
continua a crescer

saúde
Saúde em foco

Departamento de Saúde do 
Trabalhador e Meio Ambiente
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notas e recados

Desemprego em São Paulo 
é menor desde janeiro de 97

Emprego

Níveis de emprego continuam a crescer

O desemprego na região 
metropolitana de São Paulo 
se manteve praticamente 
estável, com leve alta para 
13,6% em janeiro,  segundo 
pesquisa  Dieese e da Funda-
ção Seade divulgada ontem. 
Ainda assim, é a menor taxa 
para o mês desde 1997. Em 
dezembro de 2007, a taxa 
ficou em 13,5%. 

No mês passado, o total 
de trabalhadores desempre-
gados foi estimado em 1,4 
milhão, enquanto o número 
de pessoas trabalhando foi 
de 8,910 milhões. 

ABC
Já nos sete municípios 

que compõem o ABC, a 
taxa de desemprego caiu de 
12,7% para 12,2%, a menor 
desde abril de 1998. Isto sig-
nifica que 165 mil trabalha-
dores estão sem emprego.

Renda 
Embora os indicadores 

de emprego sejam positi-
vos, a renda média sofreu 
queda de R$ 1.137,00 para 
R$ 1.191,00. A queda pode 
ser atribuída à rotatividade, 
já que os novos postos tem 
menor remuneração.

Outras regiões 
Já a taxa de desemprego 

em outras seis regiões me-
tropolitanas do País pesqui-
sadas - Belo Horizonte, Dis-
trito Federal, Porto Alegre, 
Recife, Salvador e São Paulo 

- ficou estável, mantendo-se 
em 14,2%, mesma taxa em 
dezembro do ano passado. 

No total, o contingente 
de desempregados nessas 
seis regiões foi estimado em 
2,8 milhões de pessoas.

A contratação de tra-
balhadores com carteira 
assinada continua a crescer 
na Região Metropolitana 
de São Paulo, segundo pes-
quisa de emprego do Diee-
se da Fundação Seade.

Entre janeiro de 2007 
a janeiro passado aumentou 

em 7,2% o número de tra-
balhadores com carteira as-
sinada, ao passo que dimi-
nui em 2,1% o número de 
trabalhadores informais.

O crescimento da 
produção explica o resul-
tado, segundo o Dieese e 
Seade.

Mais 500 contratações na Mercedes
Categoria

Para dar conta da pro-
dução, a Mercedes-Benz vai 
contratar 500 trabalhado-
res a partir de 1º de julho. 
Desses, 370 serão 
contratados por 
um ano, enquan-
to os outros 130 
já estão na empre-
sa com contratos 
que vencem em 
junho. 

A maior par-
te das vagas é pa-
ra funções técni-
cas como soldador, pintor 
e funileiro, com salário em 
torno de R$ 2.000,00.

As contratações de-
vem-se ao crescimento do 
mercado de caminhões, im-
pulsionado pelo aquecimen-

to da construção 
civil, mineração e 
agronegócio.

“Desde maio 
do ano passado 
já foram contra-
tados cerca de 
1.000 trabalhado-
res”, disse Moisés 
Selerges (foto), 
um dos coorde-

nadores da Comissão de 
Fábrica.

Como a produção es-

tá em alta, ele acredita que 
os trabalhadores contrata-
dos como temporários têm 
grandes chances de serem 
efetivados. 

“A produção não pára 
de crescer”, comentou. De 
acordo com as contas da Co-
missão de Fábrica, desde 2003 
a Mercedes já contratou mais 
de 3.000 trabalhadores.

Os novos trabalhado-
res serão chamados a partir 
do banco de currículos da 
montadora. Os interessados 
devem enviar seu currículo 
para www.mercedes-benz.
com.br

Nos últimos sete anos o 
nosso Sindicato, através do 
DSTMA, realizou cursos de 
ergonomia aplicada ao tra-
balho para sindicalistas, por 
onde passaram mais de cem 
companheiros.

Neste ano sentimos a ne-
cessidade de fazer uma rese-
nha de tudo o que foi discuti-
do, tratar de novos temas que 
entraram em evidência e tam-
bém resgatar as experiências 
práticas cotidianas desses ex-
alunos nas fábricas.

No foco das discussões 
estarão as Políticas Públicas 
e Sindicais e as Negociações 
Coletivas em saúde e segu-
rança do trabalhador e pro-
teção ambiental a partir das 
fábricas. 

Esse novo curso será vol-
tado a todos aqueles que já 
fizeram o Curso de Ergono-
mia, aos diretores, membros 
do CSE, cipeiros e militan-
tes que acham importante a 
qualificação para a discussão 
e envolvimento dos trabalha-
dores na luta pela saúde, se-
gurança e meio ambiente e, 
consequentemente, para a ne-
gociação coletiva e contrata-
ção de melhorias nas condi-
ções de trabalho. 

Conteúdo
•Negociação coletiva em 

saúde com foco nas negocia-
ções de PLR – metas de ab-
senteísmo, produtividade e 
qualidade;

•Políticas Públicas em 
Saúde do Trabalhador - Ges-
tão do SUS e da Previdên-
cia Social; 

•Programas de controle 
e repressão ao uso de equi-
pamentos da empresa e à de-
pendência química;

•Sofrimento psíquico no 
trabalho, estresse, violência 
psíquica no trabalho (assé-
dio moral);

•Ergonomia como ferra-
menta para o conhecimento 
e a intervenção qualificada 
nas condições de trabalho;

•Implantação do Pro-
grama de Proteção de Pren-
sas e Similares, galvânicas e 
injetoras;

•Contrapartidas ambien-
tais como condição nas nego-
ciações coletivas – Inclusão 
de políticas e metas ambien-
tais  nos acordos com as em-
presas;

•Mobilização, motiva-
ção, conscientização e OLT 
em saúde e condições de tra-
balho – Projeto VIDAVIVA;

•Segurança no trabalho 
– análise crítica da gestão da 
segurança comportamental, 
responsabilização e culpabi-
lização dos trabalhadores;

•Principais doenças rela-
cionadas ao trabalho;

•Políticas de saúde e 
meio ambiente no SMABC.

O curso tem duração de 
60 horas, divididas em 5 mó-
dulos, um a cada mês, a par-
tir de 28 de março, o dia todo 
nas sextas feiras e pela manhã 
aos sábados.  As vagas são li-
mitadas. Inscreva-se já. Mais 
informações com Tiana, no te-
lefone 4128-4254.

Facada
O governo estadual mudou 
as regras de cobrança do 
ICMS e produtos como 
cosméticos e remédios terão 
alta de até 30%.

Contra o povo
Depois de irem à Justiça 
contra o Bolsa Família, o 
PSDB e o DEM (ex-PFL) 
vão fazer o mesmo contra o 
programa que vai investir 
R$ 11 bilhões nos bolsões de 
miséria no campo.

Descaso
Na Cidade Tiradentes, na 
capital, alunos estudam 
em tendas improvisadas ao 
lado da quadra da escola.

É só meu
A Microsoft foi multada em 
R$ 2,3 bilhões por dificultar 
aos concorrentes acesso a 
seus sistemas operacionais. 

Tetas gordas
O Tribunal de Contas de 
São Paulo vai criar mais 28 
cargos de confiança, com 
salários de até R$ 8.500,00.

Muito bem!
Em Brasília, a Justiça 
autorizou a quebra de 
sigilo do ex-governador 
Joaquim Roriz (PMDB) e 
de Nenê Constantino, dono 
da Gol, envolvidos na 
divisão de um cheque de 
R$ 2,2 milhões.

Dificuldade
O Tribunal de Justiça 
endureceu as regras 
para conceder benefício 
da saída temporária de 
detentos em feriados, 
medida que já vale para a 
Páscoa. 

Cana nele
A Polícia Federal 
prendeu Alemão, chefe da 
quadrilha que há três anos 
roubou R$ 164 milhões 
do Banco Central em 
Fortaleza.

Escorregou!
Antes, ele já havia sido 
detido três vezes pela 
polícia de São Paulo e foi 
liberado depois de pagar 
propina. 

Reprodução

Assembléia 
sábado

CredABC
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Doação de medula óssea

Falta você nesta campanha! Mais 61
trabalhadores 

resgatados

Quem pode doar

Número de doadores é pequeno

Escravidão

Mutirão no sábado em São Bernardo

Atualmente, o Registro Nacio-
nal de Doadores de Medula Óssea 
(Redome) conta com cerca de 500 
mil pessoas cadastradas, número 
insuficiente para atender as neces-
sidades. 

São cerca de 1.000 pacientes 
que aguardam um doador compatí-

vel. Em 2006 foram realizados 111 
transplantes e até setembro do ano 
passado foram 100 transplantes. 

Tão importante quanto se cadas-
trar é manter o registro atualizado, 
que deve ser feito pelos telefones 
21-3970-4100 e 21-3970-2382 ou 
pelo email redome@inca.gov.br

Neste sábado, 1º de 
março, são esperadas 4.000 
pessoas no Ginásio Polies-
portivo de São Bernardo, 
em mais uma campanha pa-
ra encontrar um doador de 
medula óssea para o menino 
Breno de Moura Santos (fo-
to), de 2 anos de idade. 

Não deve comparecer 
quem já participou da cam-
panha realizada em junho do 
ano passado, quando 3.229 
pessoas se cadastraram no 
Redome – Registro Nacio-
nal de Doadores Voluntá-
rios de Medula Óssea.

Breno sofre de aplasia 
medular e sua única chan-
ce de cura é encontrar um   
doador para o transplante 
de medula. 

Breno é filho da pro-
fessora Juliana dos Santos e 
do metalúrgico Alex Moura, 
que trabalha como monta-
dor na Mercedes-Benz.

No sábado, os doado-
res vão passar por três eta-
pas. Primeiro, haverá uma 
palestra para tirar as dúvidas. 
“É para a pessoa ter certeza 
que quer mesmo ser doado-
ra”, explicou Juliana.

Depois haverá o preen-
chimento de um cadastro, 
onde não pode faltar RG, 
CEP e dois telefones fixos.  
Por fim, haverá a coleta de 
10 ml de sangue.

Dependendo do horá-

rio, todo o procedimento 
demora entre 20 e 30 mi-
nutos. 

A coleta de sangue será 

feita das 9h às 16h e a pes-
soa não deve deixar para a 
última hora.

Os doadores devem 

usar o estacionamento que 
fica em frente ao Polies-
portivo, na Av. Kennedy, 
1.155.

A pessoa precisa ter entre 18 e 55 anos de idade e não pode 
ter doença infecciosa. Não precisa estar em jejum.

Neste sábado, sindi-
calistas da região vão fazer 
um mutirão no centro de 
São Bernardo para colher 
assinaturas ao abaixo assina-
do pela redução da jornada 
de trabalho para 40 horas 
semanais.

Seis centrais sindicais 
estão envolvidas na cam-
panha, entre elas a CUT. O 
objetivo é reunir mais de 5 
milhões de assinaturas até 
maio para serem entregues 
ao Congresso Nacional.

A Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) insti-
tuindo a jornada semanal de 
40 horas está sendo analisa-

40 horas semanais

da por comissão especial da 
Câmara Federal. 

A PEC também aumen-
ta para 100% o adicional das 
horas extras normais e para 
200% as extras nos finais de 
semana.

O abaixo-assinado está 

sendo passado nas fábricas 
e todos os trabalhadores de-
vem participar dele, inclusi-
ve aqueles que atualmente já 
fazem jornada de 40 horas. 

A concentração para o 
mutirão será às 9h na Praça 
da Matriz de São Bernardo.

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. Dedé trabalhou 
na Volks por mais de 
20 anos. Qualquer 

informação ligar para 
4109-1649, 9658-9212 

e 9949-9636.

“Estou arrumando o 
pão de cada dia, mas está 
difícil até comer o pão. A 
gente aceita porque não 
tem escolha”, disse C.B.S., 
54 anos”. Aqui parece uma 
cadeia. Não tem jeito de 
dormir com esse calorão 
todo”, afirmou J.P.P, 57 
anos. “Nem gatos, nem 
cachorros comem essa co-
mida que dão para a gente”, 
arrematou I.S.B., 27 anos. 

Estes são alguns dos 
depoimentos de 61 tra-
balhadores que o Grupo 
Móvel do Ministério do 
Trabalho e Emprego co-
lheu em operação no esta-
do de Alagoas, na primeira 
ação do grupo no setor 
sucroalcooleiro da Região 
Nordeste.

Eles foram resgata-
dos na usina Laginha, em 
União dos Palmares. O 
grupo de homens, que 
trabalhava no transporte 
e operação de máquinas, 
tinha expediente exaustivo, 
não recebia hora-extra e 
vivia em alojamento com 
condições insalubres, sem 
ventilação, e dormiam em 
camas de cimento.

Cerca de 1.500 traba-
lhadores do corte de cana 
também foram alcançados 
pela ação da fiscalização 
do Grupo Móvel e a usina 
Laginha teve sua operação 
de corte interditada até que 
alguns itens sejam regulari-
zados.

A empresa não forne-
cia ferramentas, água potá-
vel  e nem equipamentos de 
proteção individual (EPI).

Todos os associa-
dos da Cooperativa de 
Crédito dos Metalúr-
gicos do ABC estão 
convocados para as-
sembléia neste sábado, 
dia 1º, às 10h, na Sede 
do Sindicato.


