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O saldo positivo
do 20 de novembro
As comemorações do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, não se limitaram apenas a lembrar o legado de Zumbi
dos Palmares ou então os feriados que vão sendo instituídos nas
cidades para comemorar a data. Apesar das dificuldades
da condição de vida do povo afrodescendente, o movimento ne-

feita pelo Datafolha em 1995, 88%
das pessoas negaram ter algum tipo
de preconceito.
Para o sociólogo Gustavo
Venturi, coordenador da pesquisa, é

difícil identificar as razões para a alteração nos resultados. Segundo
ele, tanto pode ter sido provocado
por uma mudança de comportamento dos brasileiros quanto por um
maior constrangimento em admitir
o preconceito. De qualquer forma,
Venturi acredita que já é um avanço, que pode produzir mudanças
mais profundas.
Outro dado revelado pela pesquisa é a maior aceitação às políticas chamadas afirmativas, como o
sistema de cotas para negros nas
universidades e no mercado de trabalho.

A história dos negros no currículo escolar
Lei aprovada na Câmara dos
Deputados no início do ano inclui no
currículo oficial da rede de ensino a
história da África, da luta dos negros
no Brasil, da cultura negra brasileira e da participação do negro
na formação da
sociedade do
País.
O objetivo é
resgatar a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política na história do Brasil.
A matéria está em tramitação no
Senado Nacional.

Para o vice-diretor do Centro
de Estudos Africanos da Universidade de São Paulo, Kabengele
Munanga, a herança cultural africana nunca ocupou uma posição de igualdade
em relação às
outras heranças
culturais no sistema educacional brasileiro.
Ou então não
teria sentido a lei
que está sendo discutida para garantir a igualdade, ponderou.
Para a secretária de Promoção
da Igualdade Racial, Matilde Ribei-
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gro tem muito a comemorar. Bandeiras históricas começam a se
tornar realidade como a titulação e reconhecimento das comunidades remanescentes dos quilombos, a adoção da história da
África no currículo escolar fundamental e a sociedade assumindo a sua diversidade racial.

O preconceito racial está menor no País
O preconceito racial está menor, segundo pesquisa da Fundação
Perseu Abramo. De 5 mil entrevistados, 74% manifestaram alguma
atitude racista. O resultado é 13 pontos menor em relação a pesquisa
semelhante, feita pela Datafolha em
1995, quando o índice foi de 87%.
O assunto ainda é um tabu e
as pessoas não assumem seu próprio preconceito. Quando perguntados se há discriminação contra negros no Brasil, 90% responderam
que sim, embora 96% tenham dito
que não são preconceituosos ou racistas. Em pesquisa semelhante,
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ro, a lei responde a um anseio do
movimento negro e da sociedade, e
mudará o cenário educacional pela
simples inserção da nova disciplina.
Ela lembra que os afrodescendentes - que são 50% da população - foram excluídos da vida política e na história do país. Retomar
a História da África pela educação é
importante para um governo que tem
um viés de mudança, que quer mudar o olhar sobre o país, afirmou a
secretária.
Matilde ressaltou a importância
da educação como instrumento de
mudança de valores e de inclusão
e valorização dos negros nas políticas públicas.

Governo quer
regularizar terras
de quilombolas
A partir de agora pode
ser mais fácil a titulação das
terras ocupadas pelas Comunidades Remanescentes de
Quilombos. No último dia 20,
o presidente Lula assinou decreto que transfere do Ministério da Cultura para o Ministério do Desenvolvimento
Agrário a competência para
delimitação das terras dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem
como a determinação de
suas demarcações.
O reconhecimento destas terras está previsto na
Constituição, mas até agora
apenas 39 áreas foram legalizadas. O Brasil tem 743 áreas, onde, estima-se, vivem
cerca de 2 milhões de brasileiros. Em muitas delas há
conflitos entre quilombolas e
fazendeiros.
Remanescente de quilombo é toda comunidade
negra rural que agrupe descendentes de escravos vivendo da cultura de subsistência, e onde as manifestações culturais têm forte vínculo com o passado.
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CORREÇÃO DA TABELA DO IMPOSTO DE RENDA MAIS DISTANTE

Reunião de mobilização
amanhã, 18h na Sede

O

s próximos lances da luta dos
metalúrgicos do ABC pela corre
ção da tabela do Imposto de Renda serão decididos amanhã. Das audiências que os presidentes do Sindicato, José
Lopez Feijóo, e da CUT, Luiz Marinho,
mantiveram ontem em Brasília, só surgiu
uma promessa do senador Aloízio Mercadante de levar a reivindicação ao governo, mas sem grandes esperanças.
Com os presidentes da Câmara, João
Paulo Cunha, e do Senado, José Sarney,
os sindicalistas não encontraram nenhum

espaço de negociação. Só com os trabalhadores na rua é que poderemos ter avanço, disse Feijóo.
A votação sobre a alíquota do Imposto
de Renda estava prevista para a sessão
de ontem, mas não havia começado até o
fechamento desta edição, às 17h30.

mais favorável ao contribuinte, mas tenho
sensibilidade para entender o momento
que estamos vivendo, afirmou.
Por outro lado, João Paulo garantiu a
Feijóo que a reforma sindical entra em votação ano que vem, ao contrário do adiamento previsto pelo próprio deputado. A
reforma trabalhista é que ficará para 2005.
É um avanço. A reforma sindical permitirá a modernização da estrutura sindical e fortalecerá os trabalhadores e sindicatos para discutir a reforma trabalhista,
avaliou Feijóo.

Reunião de mobilização quinta-feira, às 18h, na Sede

Reforma
Apesar de defender uma revisão na
tabela, o deputado João Paulo afirmou que,
neste momento, não é possível fazer qualquer alteração. Defendo uma posição
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NOTAS E RECADOS
Boa notícia
O risco Brasil fechou segundafeira em 494 pontos, seu menor
índice desde maio de 1998 e 65%
mais baixo que no início do ano.
O que é
Ele define quanto o País
desembolsa por sua dívida. Por
exemplo, 494 significa 4,94%
acima do 1% pago pelos títulos
norte-americanos. Portanto,
quanto menor o risco, menos o
Brasil paga.
Troféu Besteirol
Ganhou o secretário de Defesa
dos EUA, Donald Rumsfeld, pelo
seguinte comentário:
Reportagens que dizem algo que
não tem acontecido sempre me
interessam, porque, como
sabemos, são conhecidas; há
coisas que conhecemos...
Também sabemos que há o
conhecido desconhecido; isto é,
sabemos que há coisas que
fazemos que não conhecemos.
Mas há coisas conhecidas
desconhecidas - as quais não
conhecemos.
Tá explicado
Taí porque os Estados Unidos
fazem o que fazem no Iraque e no
Afeganistão.
Dignidade
O poeta anglo-jamaicano
Benjamin Zephaniah rejeitou a
condecoração da Ordem do
Império Britânico em protesto
contra a posição de Londres sobre
a guerra no Iraque.
Auto promoção
Já o jogador de futebol David
Beckam, meio-campista do Real
Madrid, aceitou a condecoração
da Ordem do Império Britânico,
por promover o país por meio do
esporte.
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MAIORIDADE PENAL

CAPA

CONFIRA SEUS DIREITOS

ECA já prevê punição a infrator

Decida-se logo sobre o Fundo

Dúvidas sobre a
adesão ao FGTS

O Estatuto da Criança e do
Adolescente determina que os menores de 18 anos estão sujeitos a
uma legislação especial, e prevê
medidas sócio-educativas e até privação de liberdade no caso de menores com desequilíbrios ou graves
falhas de personalidade.
O problema é que nem o Estado nem a sociedade se prepararam
para exigir e aplicar o Estatuto. Por
isso, sempre que acontece um crime envolvendo menores, se acende o debate sobre a necessidade de
redução da maioriade penal para 16
anos. O debate é falso. Afinal, dezenas de jovens são vítimas da
criminalidade todos os dias. O fato
é que esses crimes não são notícias porque geralmente as vítimas
são pobres.
O bispo Dom Luciano Mendes
de Almeida lembra que a redução
da maioridade penal para 16 anos
foi aplicada em poucos países e não
reduziu nem a violência e nem a
criminalidade.
Para o bispo, as sociedades nesses países parecem mais interessadas em se defender dos menores do
que em ajudá-los a se recuperar.
Ele acredita que o debate deva
ser mais amplo, já que as raízes da
violência estão nas injustiças sociais e nas deficiências do ambiente familiar e educativo.
Investimento
O secretário de Segurança Urbana de São Paulo, Benedito Domingos Mariano, quer investimento
nas polícias, com ações como: in-

Termina no dia 30 de dezembro
o prazo para o trabalhador aderir ao
acordo e receber a diferença de
FGTS dos planos Verão e Collor 1.
Depois dessa data, recuperar
os 16,55% do Plano Verão e os
44,8% do Collor 1 só por meio de
decisão judicial.
Ação da CUT
Desde 1992 tramita a ação ci-

Como é o pagamento do acordo
O Bloco Eureca sai às ruas exigindo políticas públicas às crianças e adolescentes

vestigação técnico-científico, controle interno e externo, inteligência
legal, criação de banco nacional de
dados criminais e integração das
polícias.
Para Benedito Mariano, reduzir

a maioridade penal pode amenizar
a tensão da opinião pública, mas vai
esconder as profundas reformas
necessárias no sistema penitenciário, nas Febens, nas polícias e no
Poder Judiciário.

Presidente Lula é contra
Ao participar da 5ª Conferência Nacional da Criança e do Adolescente, o presidente Lula condenou a redução da maioridade
penal e a pena de morte.
Ele disse que entende que
pais machucados com a morte
brutal dos filhos reajam emocionalmente e peçam vingança. Mas
o Estado não pode. O Estado tem
de fazer justiça e precisa julgar
sem nenhuma paixão, para não
cometer erros, explicou.

Lula disse que é ilusão acreditar que os crimes diminuirão
com a redução da maioridade
penal ou a pena de morte. Afirmou
também que crimes cometidos
por menores causam mais comoção do que cometidos por adultos.
Quem pediu pena de morte
para os policiais da chacina da
Candelária, que atiraram em 72
menores quando dormiam e mataram oito?, perguntou ele.

Debate chega na Câmara dos Deputados
Começam hoje as discussões
na Câmara dos Deputados sobre as
mudanças no Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA) e a redução da
maioridade penal, na primeira reunião
do Grupo de Trabalho da Câmara que
vai elaborar proposta sobre o assunto. Não há prazo para o projeto.

vil pública da CUT, aberta pelo Ministério Público Federal, que vale
para todos os trabalhadores do Estado de São Paulo, independente da
categoria, incluíndo os metalúrgicos.
A ação está em terceira instância, no Superior Tribunal de Justiça,
e depois vai seguir para o Supremo
Tribunal Federal. Caso o STF dê
ganho de causa, tem uma demora-

O deputado Osmar Serraglio
(PMDB-PR) informou que o grupo vai
discutir também a constitucionalidade da maioridade penal, embora não tenha poder de decisão sobre
o assunto. A palavra final, destaca o
deputado, será da Comissão de
Constituição e Justiça.

Serraglio acredita que a idade
penal de 18 anos deverá ser mantida,
com a possibilidade de redução em
algumas situações, como a de crimes hediondos. Isso dará ao juiz a
capacidade de avaliar se realmente
é caso de redução ou não da maioridade, garante o parlamentar.

Valor em R$ - Deságio

Parcelas

Até 1.000 - 0%
De 1.001 a 2.000 - 0%
De 2.001 a 5.000 - 8%
De 5.001 a 8.000 - 12%
Acima de 8.001 - 15%

Única
Duas semestrais
Cinco semestrais
Sete semestrais
Sete semestrais

Como aderir
O termo de adesão está disponível na internet pelo endereço
www.caixa.gov.br. Também pode ser encontrado nas agências dos
correios. Lá, é preciso preencher o formulário de cor branca.

da fase de execução, o que vai retardar o final da ação durante anos.
Além disso, a Justiça, nos processos exigindo a diferença de 40%
do FGTS, tem dado ganho somente aos que comprovam ter depósito
da diferença de FGTS na conta vinculada. Ou seja, para os que aderiram ao acordo. (Leia mais no Confira seus direitos, ao lado).

Quem
pode sacar
Existem três situações nas
quais o trabalhador pode sacar a
diferença do FGTS:
- o aposentado por invalidez em
razão de acidente de trabalho ou
doença profissional que tem até R$
2.000,00 para receber.
- o aposentado com mais de 65
anos que tem até R$ 2.000,00 para
receber.
- trabalhador com aids, câncer
ou em estágio terminal em consequência de doença grave.

CURSO SINDICATO-SENAI

NATAL SEM FOME NA FORD E NA MERCEDES

Abertas vagas para
aulas em Diadema

Prazo para a doação
vai até a semana que vem

Estarão abertas nos dias 14, 15
e 16 de janeiro do próximo ano as
inscrições para os cursos do convênio Sindicato-Senai que serão
realizados na Regional Diadema.
Os horários para inscrição irão
das 10h às 13h e das 14h30 às 18h.
Os documentos necessários
para sócios são carteirinha, último
holerite e RG; e, para desempregados, carteira profissonal e RG.
Os cursos são de matemática básica, trigonometria, controle
de medidas, desenho mecânico,
eletricista instalador e comandos
elétricos.
As aulas começarão dia 29 de
janeiro de 2004.

Os companheiros e companheiras na Ford tem até sexta-feira
da semana que vem para contribuir
com a campanha Natal Sem Fome.
Até ontem, o Comitê de Cidadania
dos Trabalhadores havia arrecadado 7,8 mil quilos de alimentos apenas entre os fornecedores da montadora.
Nos setores, o pessoal faz arrecadações em dinheiro, como no
turno da noite, que já levantou R$ 3
mil para comprar alimentos. Eles
serão distribuídos para 30 instituições. Os companheiros na Ford
também apadrinham 650 crianças

de 10 instituições e entregam roupas e brinquedos dia 13.
Mercedes
O pessoal do DFE e manutenção da fabricação de eixos também
está promovendo uma campanha de
arrecadação. Além de alimentos não
perecíveis, podem ser entregues roupas e calçados. As doações devem
ser feitas até dia 10 no espaço musical ou na oficina central de manutenção DFE. A Comunidade Terapêutica Restauração, que acolhe dependentes químicos e moradores de
rua, será a beneficiada.

Continuando o assunto da semana passada, voltamos a ressaltar
que a Justiça do Trabalho somente
está reconhecendo o direito à diferença de multa de 40% do FGTS para
aqueles que comprovam já ter o direito ao depósito das diferenças provenientes dos planos Verão e Collor
I. Ou seja, há necessidade de adesão para ganharmos os processos
que foram abertos até 29 de junho
deste ano.
Por esse motivo, e também pelo
fato de que a ação civil pública aberta pelo Ministério Público Federal,
provocada por requerimento do nosso Sindicato e da CUT, deverá demorar muito tempo, é que aconselhamos a adesão ao acordo do FGTS.
E para aderir basta se dirigir a
uma agência da Caixa Econômica
Federal, ou a uma agência do correio, ou ainda pela internet, e preencher o formulário de cor branca.
Esse formulário é para quem
não tem processo na Justiça contra
a Caixa. Como a referida ação civil
pública (conhecida por muitos como
o processo do Sindicato ou da CUT)
tem caráter genérico, atingindo todos
os trabalhadores do Estado de São
Paulo, independente da categoria,
não há necessidade de indicá-lo no
ato de adesão.
Portanto, somente quem tem
processo particular aberto e queira
aderir terá que preencher o outro formulário, de cor azul.
Nos últimos dias, temos sido indagados sobre notícias veiculadas na
imprensa dando conta de que a Caixa e o governo federal não mais vão
recorrer das decisões sobre a diferença dos expurgos.
Fazemos o seguinte alerta. Não
é a primeira vez que essa notícia sai
e nunca houve confirmação de desistência de recursos. Aliás, seria
muita irresponsabilidade da CEF, por
exemplo, não recorrer no caso do
nosso processo, já que envolve todos os trabalhadores com carteira assinada do Estado de São Paulo, como
se disse acima.
Tome cuidado, pois essa notícia
pode estar sendo plantada para
desestimular a adesão ao acordo do
FGTS, dando a falsa impressão de
que os processos serão liquidados em
breve. Não esqueça nunca que a Justiça no Brasil sempre foi muito lenta.
Departamento Jurídico

