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Marinho, Lula e o ministro da Educação, Fernando Haddad, em visita a Santo André na última sexta-feira

Federal do ABC é
estratégica para o País

O presidente Lula
afirmou que os
investimentos pesados
em educação farão que
o Brasil tenha, além do
estatus de exportador
de soja e minério de
ferro, de país que
exporta inteligência. Na
última sexta-feira,
durante lançamento da
Universidade Federal
do ABC, em Santo
André, ele anunciou a
abertura de concurso
público para o
preenchimento de 4 mil
vagas de professores
nas universidades
federais, o primeiro nos
últimos anos. Diadema
também terá sua
Universidade Federal.
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TST apresenta
proposta de acordo

Volks

A proposta foi
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ontem
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Marcha a Brasília
Leia nesta edição

Congresso vai instalar
Comissão do Salário Mínimo.
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América Latina
Venezuelanos frustram nova
tentativa de golpe. Página 4
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Os meios de comuni-
cação agem na Venezuela
da mesma forma que seus
parceiros no Brasil e par-
tem para a defesa dos in-
teresses das elites sem-
pre que as vantagens das
classes dominantes estão
ameaçadas por um gover-
no com participação po-
pular, que luta para aca-
bar com os privilégios,
distribuir renda e poder.

A denúncia é do jor-
nalista Max Altman, espe-
cialista em Venezuela,
que na noite da última
sexta-feira esteve na Sede
o Sindicato para fazer
uma análise de conjuntu-
ra e um debate a respei-
to do país sob a presidên-
cia de Hugo Chávez. Tam-
bém participou o repre-
sentante do Instituto Va-
lores, Claudio Macedo.

Integração
Depois de relatar co-

mo Hugo Chávez está
construindo uma ampla
rede de apoio popular
através de programas so-
ciais com amplo atendi-
mento à população de
baixa renda e excluída,
além de refor-mular total-
mente a economia da na-

Mídia na Venezuela atua como no Brasil
América Latina

O Corinthians começou a
botar a mão na taça pou-
co antes de começar o
jogo com o Goiás.

O Timão sentiu a chance
quando o Inter tomou um
gol inesperado no início da
partida  contra o Coritiba.

Foi um gol tão importan-
te, que corintianos se a-
braçavam em campo.

Mas o Goiás não deu mole
e carimbou a faixa do Ti-
mão.

Foi dramática a partida em
que o Palmeiras conquis-
tou a classificação para a
Pré-Libertadores.

Marcos, com belas defesas
e um lançamento perfeito
para o gol de Washington,
e Juninho, um guerreiro
em campo, foram os he-
róis do Verdão.

O Goiás ficou com a outra
vaga. Paulista, Internacio-
nal, Corinthians e São Paulo
já estão garantidos para a
própria Libertadores.

O Tricolor, que beirou o
rebaixamento, conseguiu
os pontos necessários
para disputar a  Sulame-
ricana, mas ainda depen-
de de uma decisão da CBF
para ir à Copa.

O Tricolor embarcaria
ontem para Tóquio, onde
enfrentará outros cinco
campeões continentais pe-
lo Mundial de Clubes.

O Santos se despediu do
Brasileirão de forma de-
cepcionante. Será que a-
gora Luxemburgo volta?
O técnico perdeu o em-
prego domingo.

O São Caetano escapou do
rebaixamento por pouco.
Em seu lugar, desceu o
Coritiba, último time a cair.

Romário foi o artilheiro da
competição aos 39 anos.
Marcou 22 gols.

Bela atitude de Roger.
Prestigiou os companhei-
ros em Goiás, lembrou de
Márcio Bittencourt e de
atletas que não estão mais
no Timão mas contribuí-
ram para a conquista.

Será sexta-feira o sorteio
que definirá os adversá-
rios do Brasil na Copa do
Mundo.

Os partidos de situa-
ção conquistaram todas
as 167 cadeiras nas elei-
ções para o Legislativo
da  Venezuela realizadas
domingo. A oposição
não participou da dispu-
ta. �Quando perceberam
que não tinham chances,
eles tentaram um novo
golpe, desta vez um gol-
pe eleitoral�, denunciou
Max Altman.

O jornalista expli-
cou que a abstenção é
sempre muito grande
nas eleições para o
Legislativo na Venezue-
la. As oposições aprovei-
taram esse fato e aban-
donaram o pleito para
tentar evitar que a con-
sulta atingisse quorum.

Dessa forma pode-
riam acusar Hugo Chá-
vez de governar com um
Parlamento eleito irregu-
larmente. A previsão do
jornalista foi correta e
ontem já existiam acusa-
ções de falta de legiti-
midade nas eleições por
causa da abstenção. Mas
o golpe não está dando
certo.

Transparência
A votação na Vene-

zuela foi acompanhada
por observadores da U-
nião Européia e da Or-
ganização dos Estados
Americanos que declara-
ram a disputa legítima.
A BBC da Inglaterra  no-
ticiou que a oposição
saiu das eleições quan-
do percebeu que seu de-
sempenho seria ruim.
�Desistiram, pensando
em conseguir mais pu-
blicidade depois�, afir-
mou a rede.

O jornal Financial Ti-
mes, inimigo declarado
de Chávez e porta-voz
do grande capital inter-
nacional, reconheceu a
tentativa de golpe. �A
oposição retirou as can-
didaturas quando perce-
beu que sua derrota se-
ria humilhante�, escre-
veu a publicação.

A BBC de Londres
registrou que as pes-
soas fizeram filas para
votar nas áreas pobres
de Caracas, capital da
Venezuela, onde o apoio
a Chávez é grande.

Mas, as zonas elei-
torais em áreas urbanas
de classe média ficaram
quase desertas durante
a votação.

ção, Altman destacou as
incitavas do presidente
venezuelano para cons-
truir um verdadeira mo-
delo de integra-ção dos
países da América Latina
através da Alba, em opo-
sição à Alca que os EUA
querem formar.

América renovada
�Vejo com otimismo

a formação de um novo
ciclo na América Latina,
com eleição de governos
progressistas em vários
países�, afirmou o jorna-
lista. �Só que para conso-
lidar esse processo é fun-
damental a reeleição de
Lula. Esse avanço no con-
tinente depende muito
da permanência dele na

Presidência�, prosseguiu.
Altman alertou que,

mais uma vez, a classe tra-
balhadora exercerá um
papel fundamental nas
eleições do ano que vem
no Brasil.

Participação
Por isso, conclamou

todos os presentes a te-
rem uma participação
muito ativa no processo.

�Precisamos nos des-
dobrar, colocar em nossas
cabeças que a reeleição
de Lula é a luta central
que precisamos travar no
ano que vem. Todos nós
devemos arregaçar as
mangas e lutar até o limi-
te de nossas forças para
reeleger Lula�, concluiu.

Fracassa
novo golpe

da oposição

Altman diz que reeleição de Lula garantirá novo ciclo para a América Latina
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Lula: �Precisamos exportar inteligência�
Universidade Federal do ABC

Representantes da Marcha em encontro com os presidentes da Câmara e Senado

Congresso começa a debater salário mínimo
Marcha a Brasília

Lula lembrou na solenidade que nenhum governo investiu tanto em educação como o seu

Universidade federal
também em Diadema

PARA ANUNCIAR
NESTA COLUNA LIGUE:
4390-9594 - 9992-0326

Os primeiros 60 edu-
cadores especializados em
educação rural acabam de
ser formados pela Escola
Nacional Florestan Fernan-
des, do Movimento dos
Trabalhadores Sem-Terra
(MST).

A escola fica em Gua-
rarema (São Paulo) e foi
inaugurada em janeiro
deste ano.

Ela foi construída com
o trabalho voluntário de
1.115 trabalhadores, cus-
tou cerca de R$ 2,7 mi-
lhões provenientes da so-
lidariedade dos trabalhado-
res europeus, através do
Fundo Social da União Eu-
ropéia, de ONGs alemãs e
francesas, além de recur-
sos próprios.

O sentido histórico do
projeto é formar seres
humanos conscientes,
comprometidos com os in-
teresses e a causa da clas-
se trabalhadora. Na sua
visão de educação, a ciên-
cia deve estar a serviço da
vida e não do capital. O
processo de educação téc-
nica rigorosa orienta-se
por numa visão política,
moral e ética, que deve
contribuir para a transfor-
mação da sociedade bra-
sileira. Um dos objetivos
da escola �é ajudar a cons-
truir e fazer avançar a
luta de classes no Brasil�.
Profissional e política

O projeto educacional
e formativo do MST abran-
ge desde a alfabetização
das crianças à formação
universitária, passando
pela formação técnica. O
processo ensino-aprendi-
zagem é desenvolvido, em
grande parte, por convê-
nios com instituições pú-
blicas. Interage com cer-
ca de 1.800 escolas situa-
das nas proximidades dos
acampamentos e assenta-
mentos e já foram feitos
convênios com 45 univer-
sidades públicas.

O Movimento criou o
Instituto Técnico de Capa-
citação e Pesquisa da Re-
forma Agrária (Iterra),
centro administrativo e
operacional que coordena
as atividades educacionais
do MST espalhadas por
todo o país. Estabelecen-
do essas relações com ins-
tituições de educação já
existentes, o MST vai tor-
nando-os espaços públicos
reais de ensino-aprendi-
zagem, sem afastar-se dos
seus princípios educacio-
nais e de formação.

MST traz
experiência
promissora

Departamento de Formação

Ao lançar a pedra
fundamental da Universi-
dade Federal do ABC na
sexta-feira passada, o pre-
sidente Lula pediu a apro-
vação, pelo Congresso, do
projeto que cria o Fun-
deb, o Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica.

�Ou fazemos os de-
putados aprovarem o
Fundeb com urgência, ain-
da neste ano, ou a socie-
dade perderá mais um
ano para melhorar a qua-
lidade do ensino funda-
mental�, disse Lula. O pro-
jeto está no Congresso
desde junho e entrou na
pauta esta semana.

O Fundeb significa
mais R$ 4,3 bilhões na
educação.

O objetivo do Fundo
é atender 47 milhões de
alunos da educação in-
fantil, fundamental, ensi-
no médio e na educação
de jovens e adultos, in-
clusive indígenas e qui-
lombolas.

A maior parte do di-
nheiro do Fundeb vai para
o pagamento e qualifica-
ção de professores.

Durante a solenida-
de, Lula disse que ne-
nhum governo investiu
tanto em Educação no
Brasil como o seu.

Superior
Ele falou da criação

de 112 mil novas vagas

para estudantes de baixa
renda nas universidades
e faculdades particulares
através do ProUni, que em
quatro ano vai atender
mais de 760 mil estudan-
tes de baixa renda.

O presidente disse
que a criação da UFABC
é estratégica para seu
governo, que tem interes-
se em investir em tecno-
logia.

A universidade fede-
ral do ABC está prevista
para funcionar com mil
alunos a partir de setem-
bro do próximo ano.

Inteligência
Lula ressaltou que os

investimentos pesados
em Educação vão fazer
que o Brasil tenha, além
do estatus de exportador

de soja e minério de fer-
ro, também o de país que
exporta inteligência.

Ele anunciou a aber-
tura de concurso público
para o preenchimento de
4 mil vagas de professo-
res nas universidades fe-
derais.

Além da Universida-
de Federal do ABC, o go-
verno criou as universida-
des federais dos Pampas
(PS), do Recôncavo Baiano
(BA) e de Dourados (MS),
além de criar 33 exten-
sões de universidades já
existentes.

O campus da Uni-
versidade Federal de
São Paulo em Diadema
é a mais recente exten-
são criada pelo governo
federal. Ele terá cursos
na área da Saúde e tem
previsão de funciona-

mento a partir do se-
gundo semestre do pró-
ximo ano.

A prefeitura da ci-
dade já avisou que vai
ceder uma área munici-
pal para a instalação do
campus.

VECTRA GLS 2.0 - 98
Completo, grafite, ótimo estado R$ 22.000,
Aceita troca p/ menor valor. Tr. c/ Tchuco
- Cel 9210-1241

TECLADO ROLAND
Modelo E-36, bastante versátil em ritmos
e instrumentos. Excelente estado. R$
1.100,00. Tr. Cel 9992-0326

FIQUE SÓCIO DO SINDICATO

Radiobras

O Congresso Nacio-
nal instala nesta semana
comissão mista (formada
por deputados e senado-
res) para discutir e pro-
por uma política de rea-
juste para o salário míni-
mo.

A decisão de criar a
comissão foi tomada
após encontro com repre-
sentantes da 2ª Marcha
do Salário Mínimo, reali-
zada em Brasília, pela
CUT e centrais sindicais.

Para o deputado Vi-
centinho, a comissão per-
mitirá um amplo debate
com diversos setores da
sociedade como empre-
sários, trabalhadores, cen-
trais sindicais e governo.

�Precisamos estabe-
lecer uma política perma-
nente de correção do mí-
nimo.  As discussões não
devem acontecer somen-
te na época do reajuste
e com base no orçamen-

to�, ressaltou.
A comissão deverá

definir como será imple-
mentada essa política, se
por projeto de lei ou por
norma constitucional.

O salário mínimo no
governo Lula teve o seu
poder de compra elevado
de 1,4 para 2 cestas bási-
cas, entre janeiro de 2003

e maio de 2005, data do
último reajuste.

Segundo Vicentinho,
o ganho do salário míni-
mo só não foi maior por
causa das limitações or-
çamentárias impostas
pelo desarranjo na econo-
mia e pela má administra-
ção pública herdada do
Governo FHC.

Conheça a proposta do TST
Volks

Amanhã tem ato por reintegração
Luta na Pertech

Eleição do SUR
na Scania é hoje

Organização
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Confiança
Ao chegar em 324
pontos, o risco-país
atingiu na semana
passada o menor nível da
história

Declínio positivo
O risco indica  a
confiança dos
investidores estrangeiros.
Se ele cai, significa que a
confiança está em alta.
Com FHC, sempre ficou
acima de mil.

Nova moral
Entra em vigor nesta
semana na Inglaterra lei
que legaliza a união
homossexual e já há uma
fila de 1,2 mil
casamentos.

Contra o emprego
Diariamente, 500 mil
pessoas passam pelas
350 lojas e três mil
boxes das galerias e dos
shoppings da 25 de
março. A Receita Federal
estima que 90% de tudo
o que é vendido lá é
pirateado ou de
contrabando.

Concorrência
Uma ONG do Rio de
Janeiro criou uma
confecção para gerar
renda para prostitutas e
deu o nome de Daspu à
marca.

Desenvolvimento
Até sexta-feira passada,
o Brasil havia exportado
o equivalente a R$ 90
bilhões. O valor é 35%
maior que no ano
passado.

Desvirtuais
A internete tem 16
milhões de páginas
ilegais. A maioria incita a
violência e a
discriminação. Outras
escondem códigos que
roubam dados
confidenciais dos
internautas.

Ex-suplente
Mariangela Duarte, de
Santos, irá assumir o
lugar de Zé Dirceu

Revisão pra cima
Foram 1,8 milhão de
empregos com carteira
assinada gerados ano
passado e não 1,5 milhão
com afirmava o
Ministério do Trabalho.

Motivo
A diferença nos números
está em nova pesquisa
que Marinho apresentará
nesta semana. Agora, ela
é baseada na Rais
(informação repassadas
pelas empresas com mais
precisão que o Caged).

Um grande ato de pro-
testo será realizado ama-
nhã, às 13h, na porta da
empresa química Pertech
pela reintegração de An-
tonio Bezerra da Silva,
que está acampado em
frente à empresa desde
o início de novembro.

Silva foi demitido por
questões políticas, em
razão de seu trabalho no
chão de fábrica em defe-
sa dos direitos dos tra-
balhadores.

Seu mandato de de-
legado sindical foi até
outubro e por lei ele tem
garantia de emprego e
não pode ser demitido.

A Pertech está sendo
denunciada junto à em-
presa certificadora da ISO
e vários protestos serão
realizados na porta dos

principais clientes da em-
presa.

A multinacional tem
capital norte-americano e
já foi multada por banco
de horas clandestino, jor-
nada de trabalho irregular
e também por obrigar tra-
balhadores a fazer refei-
ções ao pé da máquina.

Ela dificulta a realiza-

ção de assembléias do Sin-
dicato na porta e até ins-
talou um gravador no
vestiário para ouvir a con-
versa dos trabalhadores.

Entre as várias ações
desenvolvidas está o en-
vio de email repudiando
a demissão para o seguin-
te endereço eletrônico:
roberto.martins@pertech.com.br

O trabalhadores na
Scania escolhem  hoje
os novos representantes
para o Sistema Único de
Representação (SUR). O
órgão é a união da Co-
missão de Fábrica e da
CIPA e existe desde
1996 na montadora.

Concorrem 12 candi-
datos e seis serão eleitos
conforme a disposição
das áreas. Haverá uma
urna em cada setor e a
eleição vai das 6h às 20h.

Pallmann
Reunião amanhã, às 17h,
na Regional Diadema,
para discutir problemas
internos.

Campeonato de Futsal
Amanhã, às 17h, tem
reunião na Sede do
Sindicato para tratar do
campeonato de futsal.
Todos os boleiros estão
convidados.

Combate ao Racismo
Reunião aberta da
Comissão de Combate ao
Racismo será sexta-feira,
às 17h30, no Centro de
Formação Celso Daniel.

Juiza analisa assédio
Aspectos jurídicos do
assédio moral no
trabalho é o tema de
palestra com a juiza do
trabalho Maria de Fátima
Zanetti. O evento é
aberto e será realizado
nesta sexta-feira, às
9h30, no Centro de
Formação Celso Daniel.

Dino P. dos Santos

Regional Diadema
fechada dias 8 e 9

A Regional Diadema
permanecerá fechada
nesta quinta e sexta-fei-
ra devido ao feriado pelo
aniversário da cidade.

Em audiência de con-
ciliação na tarde de ontem,
a Volks aceitou proposta
apresentada pelo juiz
Vantuil Abdala, presidente
do Tribunal Superior do
Trabalho, em Brasília. Ela
será submetida a assem-
bléia amanhã, às 15h.

A proposta é:
- Pagamento de R$

4.750,00 de PLR (descon-
tadas as antecipações)
nesta sexta-feira, dia 9.

- Pagamento de 11

dias da greve também
nesta-sexta-feira.

Destes 11 dias, a fá-
brica assumirá cinco dias
e os trabalhadores irão
compensar seis dias.
Dois dias serão compen-
sados em dois sábados
ainda neste mês, dias 10
e 17, na base de 1 x 1
(sem adicionais) e os qua-
tro dias restantes em sá-
bados a serem definidos
no ano que vem e serão
avisados com uma sema-
na de antecedência.

A audiência come-
çou na sexta-feira passa-
da e foi acompanhada por
José Lopez Feijóo e
Wagner Santana, presiden-
te e diretor do Sindicato
respectivamente.

Ela aconteceu por-
que a Volks recorreu da
sentença do julgamento
da greve pelo Tribunal
Regional do Trabalho de
São Paulo (TRT). Na últi-
ma sexta-feira, o TRT não
concedeu o pedido de
execução de sentença.

Telefonia encabeça reclamações
Direitos do consumidor

Novos horários do Jurídico

O atendimento na Sede a partir de 10 de janeiro, será:

Balcão - Segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 18h. Terças e quintas-
feiras, das 9h às 13h.
Telefônico - das 9h às 11h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira
Dr. Possidônio - (ações acidentárias), toda segunda-feira, das 16h às 18h.
Dra. Solange -  terças-feiras das 9h às 12h (falências). Quartas-feiras, das 16h
às 18h, e quintas-feiras, das 9h às 11h (causas cíveis).

Os plantões de advogados nas Sedes Regionais são os
seguintes, até o final de janeiro:

Diadema - segundas-feiras, das 15h às 18h.
Santo André - quartas-feiras, das 9h às 13h.

Em fevereiro, além destes horários, serão retomados os plantões em Diadema nas
quintas-feiras das 9h às 13h, e em Santo André, nas segundas-feiras das 15h às 18h.

A telefonia fixa foi o serviço que
mais teve reclamações no Procon nes-
te ano. Das 16.604 reclamações recebi-
das de janeiro a novembro, 2.585 refe-
riam-se a problemas na prestação dos
serviços de telefonia fixa.

As queixas mais freqüentes foram so-

bre cobrança indevida, dúvida sobre o va-
lor e qualidade da prestação de serviço.

Segundo o Procon, dos dez pro-
blemas mais reclamados pelos consu-
midores, cinco pertenciam ao setor de
serviços:  telefonia fixa, telefonia celu-
lar e energia, todos essenciais.


