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Com pouco mais de um ano de
vida, a Controladoria Geral da União
já encaminhou cerca de 2.000 rela-
tórios apontando irregularidades em
cerca de 300 municípios.

A Controladoria é um instru-
mento inédito de fiscalização, ado-
tado em abril do ano passado, com
o objetivo de inibir a corrupção e
estimular a participação da socieda-
de no controle do dinheiro público.

Das 200 cidades até agora
inspecionadas, 139 apresentaram
indícios de irregularidades, 55 mos-
traram falhas técnicas e apenas 7
não apresentaram problemas.

As irregularidades mais encon-
tradas são obras inacabadas ou pa-
ralisadas que já tiveram a liberação
de todo o dinheiro por parte do go-
verno federal.

Outras irregularidades são o
uso de notas fiscais frias, simula-
ção de licitações, irregularidades nas
licitações, superfaturamento, em-
presas fantasmas, medicamentos
vencidos, favorecimento de paren-
tes dos administradores e falta de
atuação dos conselhos municipais.

As apurações da Controladoria
já motivaram o afastamento de pre-
feitos, entre eles os de Porto Segu-
ro e de Goiás.

O ministro Waldir Pires, da
Controladoria, disse que é preciso

Como desdobramento da
Operação Vampiro, que desco-
briu a máfia do sangue, todos os
contratos da área de saúde assi-
nados desde o governo FHC se-
rão investigados pela Controla-
doria Geral da União.

Esse pente fino se estende à
gestão de José Serra, que coman-
dou a Saúde entre 1998 e 2002.

O ministro da Justiça, Márcio
Thomaz Bastos, disse que vai
continuar combatendo a corrup-
ção, e que vão prosseguir opera-
ções como a Vampiro, Anacon-
da e Praga no Egito.

“O governo mostra que não
tem medo de demitir, processar

melhorar o sistema de controle do
dinheiro público.

“Os recursos públicos devem
ser aplicados com transparência e
honestidade, e devem ser fiscaliza-
dos com isenção”, afirmou.
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e prender funcionários envolvidos
em corrupção”, explicou.

Até o final do ano, por exem-
plo, o INSS instala força-tarefa em
todos os Estados para combater
fraude e evasão nas áreas de be-
nefícios e arrecadação.

Com as forças-tarefa, o go-
verno já suspendeu benefícios ir-
regulares da ordem de R$ 4 mi-
lhões, descobriu fraudes de R$ 43
milhões e sonegação de R$ 130
milhões.

Foram abertos 992 inquéri-
tos, 59 mandados de busca e
apreensão, e foram feitas 10 pri-
sões em flagrante e 27 prisões
preventivas.
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Corpus Christi é uma home-
nagem ao Corpo de Cristo e sua
solenidade tem origem no século
12, quando a Igreja Católica sentiu
necessidade de reforçar o louvor à
Eucaristia, considerada a presen-
ça real de Cristo na hóstia consa-
grada.

Também é dessa época o cos-
tume de elevar a hóstia. Como o pa-
dre ficava de costas para os fiéis, a
elevação da hóstia evitava interpre-
tações de ordem mágica para justi-
ficar a presença do corpo de Cristo.

O dia de Corpus Christi foi ofi-

A Cooperativa Habitacional
do Sindicato - CoopSind, pros-
segue com as vendas do con-
junto de sobrados em Suzano.

Cada unidade terá 60
metros quadrados. Com uma
garagem seu valor é R$
44.990,00 e com duas garagens
vale R$ 48.990,00, financiados
pela Caixa Econômica Federal.

O terreno tem 40 mil me-
tros quadrados e fica na Estra-
da Fazenda Viaduto, 3.085, es-
quina das ruas Lobato e Baruel,
que sai da Prefeitura de Suza-
no. Mais informações pelo tele-
fone 4128-4200, ramal 4240.

Será realizada
no próximo domin-
go, dia 13, missa de
7º dia em memória
de Paulo Futema
(foto), falecido no úl-
timo dia 6, depois de
passar mal quando
jogava futebol. Paulo Futema foi
membro da Comissão de Fábrica na
Ford entre 1981 e 1984 e atualmen-
te trabalhava na Gráfica FG.

A missa será rezada às 18h, na
Paróquia São José, na  Praça Repú-
blica Lituana, 74, Vila Zelina, São Paulo
(próximo ao Cemitério de Vila Alpina).

cializado pelo Papa Urbano IV, no
ano de 1264.

No século seguinte, a Igreja
Católica passa a adotar o costume

de fazer procissão pelas ruas como
forma de lutar contra a tese protes-
tante, que negava a presença real
de Cristo na hóstia consagrada.

A partir daí, os fiéis passaram
a enfeitar as ruas com tapetes de
serragem durante a procissão para
pedir as bênçãos do Cristo Eucarís-
tico para suas casas e famílias.

Sindicato fecha
O dia de Corpus Christi é feria-

do nacional e a Sede do Sindicato e
Regionais estarão fechadas a partir
de amanhã. As atividades serão re-
tomadas na segunda-feira.
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Rua enfeitada para a passagem da procissão

Ife
Reunião hoje, às 18h, na Regional
Diadema, para discutir PLR.

Conforja
Reunião dos celetistas na terça-
feira, dia 15, às 18h, na Regional
Diadema, para discutir PLR.
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Nos quatro primeiros meses do ano, 14 mil novas vagas

com carteira assinada foram abertas na região.

É um crescimento de 15% comparado com o primeiro quadrimestre

de 2003 e o melhor para a criação

de empregos na região desde 1994. Página 3
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Um dos acordos de PLR foi na Sachs (foto). Veja na página 2
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Pode sim
Remédio para controle de
hipertensão na farmácia popular,
inaugurada pelo governo federal é
88% mais barato que em
farmácias comuns.

Cartel
Segundo a Organização Mundial
da Saúde, laboratórios norte-
americanos têm “acordo” que
impede a venda de remédios a
preços mais baixos aos pobres.

A propósito
Foi o aumento no preço dos
remédios que puxou a alta da
inflação em maio.

Guerras sujas
Cerca de 300 mil crianças e
adolescentes atuam em conflitos
armados em vários países do
mundo, 100 mil a mais em relação
a 1996, segundo o Unicef.

Fim da recessão
A Comissão Econômica para a
América Latina prevê que os
países na região cresçam 4% este
ano. A Venezuela será o destaque,
com crescimento de até 10%.

Pra pior
90% dos negócios do agronegócio
são informais, diz pesquisa.

Me engana
Em mensagem à viuva Nancy, o
Papa João Paulo 2º disse que
Ronald Reagam tinha alma nobre
e difundiu a liberdade.

Combinação
Depois de um dia de fama com a
prisão do contrabandista chinês, o
deputado Medeiros, do PL, já fala
em concorrer à prefeitura de São
Paulo.

Que pouco caso
Metade das cidades paulistas não
cumpriu a meta de vacinação.
Cerca de 400 mil crianças
menores de cinco anos ficaram
sem a gotinha contra a pólio. Os
postos vacinarão ainda hoje.

Sem relaxamento
O brasileiro Marco Archer, de 42
anos, foi condenado na Indonésia
à morte por fuzilamento pelo
tráfico de 13 quilos de cocaína.

Os trabalhadores na Sachs,
em São Bernardo, vão receber a
primeira parcela da PLR na próxi-
ma terça-feira, de acordo com a pro-
posta aprovada na tarde de ontem.

A mobilização da companhei-
rada foi fundamental no processo de
negociação. “O empenho do pes-
soal foi um grande aliado e os re-
sultados foram muito bons”, avaliou
o diretor do Sindicato, José Paulo
Nogueira.

Também os companheiros na
Brasmetal, em Diadema, aprova-
ram proposta de PLR negociada
entre o Sindicato, a Comissão e a
direção da empresa.

O pessoal embolsa a primeira
parcela até 30 de junho, enquanto a
segunda será paga em janeiro, de-
pois de conferidas as metas.

Já os trabalhadores na GKC,
em São Bernardo, aprovaram pro-
posta na qual vão receber a primei-
ra parcela em 30 de junho e a se-
gunda em 30 de novembro.

O acordo vale por dois anos,
com garantia de reajuste pelo índi-
ce da reposição da inflação.

Assembléia do pessoal na Brasmetal aprova a proposta de PLR

Na Asbrasil, em São
Bernardo, os trabalhado-
res, por unanimidade, ga-
rantiram a primeira parce-
la da PLR para 20 de agos-
to, em assembléia realiza-
da na manhã de ontem.

A proposta negociada envol-
veu também a prorrogação do
acerto dos créditos do banco de

horas, fazendo com que as
contratações subissem de
35 para 60.

“A prorrogação não
prejudicou o crédito do pes-
soal e garantiu mais 25
efetivações, que a princípio

eram para ser temporárias”, ex-
plicou Francisco Pereira, o Chicão
(foto), assessor do Sindicato.
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As matrículas para o curso de
inglês na Regional Diadema se en-
cerram dia 15, terça-feira que vem.
O atendimento vai das 10h às 19h,
inclusive nesta sexta-feira, dia 11. No
sábado, dia 12, vai das 9h às 17h.

• Turmas com no máximo 10
alunos e separadas por idade;

• Vários horários, inclusive aos
sábados;

• Ênfase em conversação;
• 3 aulas semanais com uma

hora de duração;
• R$ 25,00 mensais, mais ma-

terial didático para o curso todo: R$
60,00 (dividido em três vezes);

• Aulas na própria Regional, av.
Encarnação, 290, Piraporinha.

Informações pelo telefone
4066-6468.

Terça-feira é dia de escolha
dos novos cipeiros na Inox Tubos,
de Ribeirão Pires. Trata-se de im-
portante eleição porque os compa-
nheiros poderão confirmar a repre-
sentação do Sindicato dos Meta-
lúrgicos do ABC, conforme definiu
semana passada o Tribunal Regi-
onal do Trabalho.

A eleição também acontece às
vésperas do início das negociações
do PLR. Por isso, vote em João
Alves, da inspeção. Lembre-se que
a CIPA é um dos mais importantes
instrumentos de luta, desde que
seja comprometida com os interes-
ses dos trabalhadores.

As empresas do ABC contra-
taram 70 mil pessoas e demitiram
56 mil nos primeiros quatros meses
deste ano. Isto significa um saldo
positivo de 14 mil novas vagas com
carteira assinada na região.

Comparado com o primeiro
quadrimestre de 2003, houve cres-
cimento de 15% além de ser o me-
lhor quadrimestre para a criação de
empregos na região desde 1994.

Os dados são do Ministério do
Trabalho com base no Cadastro
Geral de Empregados e Desempre-
gados, o Caged. E a retomada da
atividade econômica em todo o País
é apontada como a maior causa do
crescimento do mercado de traba-
lho no ABC. Os setores que melhor
reagiram foram o industrial, os ser-
viços e a construção civil.

Movimento
Em Santo André, o saldo posi-

tivo é de 2.878 empregos. Para o
secretário de Desenvolvimento da
cidade, Jeroen Klink, a região segue
o movimento de recuperação do
País. “Já percebíamos esta melho-
ra, pequena mas importante, em
Santo André, disse.

Com 4.515 mil postos de saldo,
São Bernardo é o município que mais
abriu vagas. As indústrias de mine-

rais, montadoras, saúde e serviços
tiveram o maior destaque.

As empresas abriram 3.320 va-
gas a mais que demitiram em São
Caetano. Diadema teve 2.752
contratações de saldo. “Temos uma
posição privilegiada no ABC porque a

maioria de nossas empresas são pe-
quenas e médias, que tradicionalmen-
te empregam mais”, explica o secre-
tário de Desenvolvimento Econômico,
Humberto Domingues. O Caged re-
gistrou ainda saldo de 393 empregos
em Mauá e 385 em Ribeirão Pires.

A Previdência Social pratica-
mente sustenta a economia de mui-
tos municípios brasileiros. Estudo
do auditor fiscal da Previdência, Ál-
varo Sólon de França, mostra que
no ano passado dos 5.561 municí-
pios pesquisados, em 3.763 o valor
total dos benefícios previdenciários
pagos supera o Fundo de Participa-
ção do Municípios (FPM).

“A conclusão é que estas cida-
des vivem exclusivamente do paga-
mento de benefícios previdenciá-
rios”, afirma o técnico da Previdên-

cia. O estudo mostra também que
dos 100 municípios brasileiros com
maior Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), em 92 deles os be-
nefícios previdenciários superam o
Fundo de Participação dos Municí-
pios.

Comparação
Para se ter idéia do impacto

dos benefícios previdenciários em
economias regionais, basta pegar o
Estado do Piauí. O estudo mostra
que 17,75% da renda do Estado vêm

de aposentadorias e pensões. “Isso
significa que a cada R$ 10,00 que
circulam na economia da maioria
das cidades do Piauí, temos quase
R$ 2,00 referentes a benefícios
previdenciários”, ressaltou.

Isso porque mais pessoas pas-
saram a ter benefícios, principal-
mente o rural. Ou seja, trabalhado-
res que tinham empregos de 3 a 4
meses por ano, com salários me-
nores que o mínimo, passaram a
receber um salário mínimo por 13
meses, incluindo o 13º salário.

Entre demissão e contração, o saldo na maior parte das cidades do ABC
é positivo. Veja a comparação de saldo nos primeiros quatro meses do

ano passado com os quatro meses de 2004.

Nas eleições que acontecem
hoje para a CIPA, os trabalhadores
na Tracoinsa devem votar em can-
didatos comprometidos com a luta
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por melhores condições de vida.
O Sindicato está apoiando

Gutemberg dos Santos Cardoso e
Lafayete Rocha. Vote consciente.
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2003

2004

Ano

776

2.878

S. André

1.222

4.515

S. Bernardo

103

3.320

S. Caetano

1.842

2.752

Diadema

532

393

Mauá

161

385

Rib. Pires

A Mercedes foi uma das montadoras que mais contratou este ano


