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Aberto o concurso
do 1º de Maio

Alunos do ensino fundamental
já podem apresentar sua

redação ou desenho sobre a
luta dos trabalhadores. O
concurso faz parte das

comemorações do 1º de Maio
e irá premiar as melhores
criações com computadores.

Depois do nepotismo,
precisa acabar o supersalário
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O teto salarial de juízes e
desembargadores é de
R$ 24,5 mil. Mas, com a
soma de vantagens, esses
vencimentos podem chegar
a R$ 56 mil mensais.
Página 2

Judiciário

Sem reforma
agrária não há

desenvolvimento

Terra

A reforma agrária é essencial na
promoção do desenvolvimento
sustentável e na erradicação da
pobreza, conclui conferência de

Porto Alegre.
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A inesperada der-
rota do Santos e as

vitórias do Tricolor e do
Verdão botaram fogo na
reta final do Campeona-
to Paulista.

Faltando cinco ro-
dadas, o Peixe tem

31 pontos, apenas dois a
mais que os vice-líderes
São Paulo e Palmeiras.

Noroeste e Corin-
thians também têm

chances, embora meno-
res.

O Verdão superou o
início de crise com

a vitória sobre a Lusa?

Antônio Lopes assi-
nou sua demissão

quando deixou Roger no
banco e entrou com o time
fechado.

Resultado: no pri-
meiro tempo, o Co-

rinthians não deu um chu-
te sequer ao gol do São
Paulo.

Quando Roger en-
trou, o Timão mar-

cou um gol, teve outro
anulado, perdeu pênalti e
complicou o jogo para o
adversário.

O delegado foi o 13º
técnico do Corin-

thians a cair após uma der-
rota para o São Paulo.

Mais uma vez, o San-
tos abusou dos erros

nas conclusões a gol. Como
castigo, deixou escapar a
bela vantagem que tinha
no Campeonato.

Tostão disse que
Ronaldinho já está

apenas abaixo de Pelé e
no mesmo nível de Ma-
radona e Garrincha. Você
concorda?

Viva Jadel Gregório (fo-
to), que levou a prata no
salto triplo no Mundial
de Moscou e estabeleceu
novo recorde sul-ameri-
cano com 17,56 metros.

Termina conferência em P. Alegre
Reforma Agrária

Morte de
sindicalista rural

tem suspeito

A 2ª Conferência Inter-
nacional sobre Reforma
Agrária e Desenvolvimento
Rural, encerrada na última
sexta-feira em Porto Alegre,
aprovou documento que de-
fende como essencial o papel
da reforma agrária na pro-
moção do desenvolvimento
sustentável, na realização dos
direitos humanos e na erradi-
cação da pobreza.

“A base desse processo
deve estar no Estado demo-
crático de direito”, diz a de-
claração final do encontro,
realizado com a presença de
96 delegações internacionais
que representaram 90% da
população rural do mundo.
“Propomos que as políticas de
desenvolvimento rural, inclu-
sive as relativas à reforma
agrária, sejam mais focadas
em populações pobres e suas
organizações”, diz o texto.

O ministro do Desenvol-

vimento Agrário, Miguel
Rossetto, lembrou que du-
rante a conferência foram
celebrados mais de 15 acor-
dos de cooperação interna-
cional envolvendo a FAO,
órgão das Nações Unidas que
trata do combate à fome.

Ainda segundo o minis-
tro, a conferência abre a pos-
sibilidade de estender os de-

bates relativos aos temas do
desenvolvimento rural a ou-
tras organizações multilaterais,
como a Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT) -
para questões relativas ao tra-
balho no campo - e a Organi-
zação Mundial da Saúde
(OMS) - para analisar, por
exemplo, problemas ligados à
saúde do trabalhador rural.

Três suspeitos de terem planejado o
assassinato do agricultor Gedeão da Silva
apontaram José Francisco de Almeida, o Zé
do Boné, como executor do crime.

Gedeão Silva era diretor do Sindicato
de Trabalhadores Rurais do Sul de Lábrea,
Amazonas, e foi assassinado dia 27 de feve-
reiro, próximo a um acampamento onde
desde abril vivem 60 famílias de sem-terra.

Zé do Boné, que permanece foragido,
trabalhava na fazenda de José Fernandes
Ortiz, dono da Ortiz Táxi Aéreo, com sede
em Rio Branco (Acre). Tudo leva a crer que
o assassinato tem relação com conflitos de
terras.

O presidente do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais do Sul de Lábrea, Valdivino
Pereira da Cruz, disse que teme novos as-
sassinatos na região. “Todo mundo está com
medo.Eram sete que havia na lista. E até
agora só tiraram a vida de um”, concluiu.

O ministro Rossetto comemorou os mais de 15 acordos internacionais assinados

Até o dia 24 de mar-
ço ficam abertas as inscri-
ções para o curso de For-
mação de Base, que acon-
tecerá nos dias 1º e 2 de
abril no Centro Celso
Daniel.

Ele é destinado para
quem nunca fez nenhum
outro curso, membros de
Comitês Sindicais ou mi-
litantes.

As inscrições pode-
rão ser feitas no Departa-
mento de Formação com
a Lalá pelos telefones
4128-4206 ou 4128-
4200 (ramal 4232) ou
pessoalmente no segundo
andar da Sede do Sindi-
cato.

Faça o
Curso de

Formação
de Base
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Mobilização para garantir PLR decente
Sachs

De olho nos supersalários do Judiciário
Conselho Nacional de Justiça

SIndicato quer evitar que fábrica deixe de cumprir acordos

Rachou!
O Estadão pressiona a
favor da candidatura
Alckmin pelo PSDB, a
Folha quer Serra e a
revista Veja vai apoiar
quem FHC mandar.

Complicou
O caos no transporte
público e na saúde de
São Paulo mostrou que
Serra não sabe
administrar para a
população pobre.

Discurso único
Garotinho passou a
criticar Lula pelas
sérias resistências que
encontra no PMDB
para se firmar como
candidato do partido.

Bom!
Pesquisa do Instituto
Ipsos mostra que, entre
os evangélicos, a
aprovação de Lula é de
48%, exatamente o
dobro de Alckmin, que
ficou com 24%.

Não é do ramo
Depois de dez dias de
ocupação, o Exército
deixou os morros do Rio
sem encontrar os dez
fuzis roubados de
quartel.

Novidade
Para se livrar da multa
de R$ 10 milhões por
contratação irregular
de servidores, a
Prefeitura de Santa
Bárbara d’Oeste vai
contruir dez escolas
municipais.

Guerra civil
Os atentados com
carros-bombas no
Iraque, que tinham
como objetivo os
quartéis, agora
acontecem em mercados
populares.

Muito bem
Lula quer reajustar em
12,7% o valor do Bolsa
Família.

Poder
No último capítulo da
novela Alma Gêmea,
74% dos aparelho de
tevê estavam ligados
na Globo.

Os companheiros na
Sachs, de São Bernardo, estão
convocados para discutir PLR
neste domingo, às 9h, em ple-
nária na Sede do Sindicato.

As negociações com a
fábrica já começaram e por
isto é necessário a participa-
ção da companheirada.
“Queremos evitar o que ocor-
reu no ano passado. A fábri-
ca deixou de divulgar os re-
sultados mensais, depois dis-
se que as metas não foram
alcançadas e que por libera-
lidade dela estava pagando
R$ 400,00 como segunda
parcela, sendo que isto não
era o acordado”, relembrou
José Paulo Nogueira, o Zé Pau-
lo, diretor do Sindicato. Segun-
do ele, esse problema criou
um mal estar que o Sindicato
quer evitar agora. “Por isso a im-
portância da participação.
Sem mobilização dos traba-
lhadores não se consegue um
resultado transparente e de-
finitivo na negociação”, afir-
mou Zé Paulo.

Arbitrariedades
Outro assunto da plená-

ria é as advertências que a fá-
brica anda aplicando no pes-
soal sem qualquer justificati-
va e o valor do vale-compra.

“A Sachs afirma que as

Eleições de CIPA
na Arteb e SMS

Organização

Quinta-feira é dia de
eleição de CIPA na Arteb,
de São Bernardo, e o Sindi-
cato apóia um time de luta
por melhores condições de
trabalho. Os candidatos são:
Renato Eduardo Moura, o
Pardal; Aduvaldo Prates
Alves; Manoel Gomes da
Silva, o Mané da Lanterna;
Luiz Carlos Leite; Lindomar
Marbosa Siqueira, o Piaui;
Jacó de Almeida Bezerra;
Ivanildo Teixeira Cavalcan-
te, o Baixinho; Aparecida
Henriques, a Cida; e Sebas-
tião Gomes de Lima, o Tião.

SMS
A eleição para os novos

cipeiros é hoje e o Sindicato
apóia os companheiros Bru-
no Gustavo de Oliveira,
Gilmar da Silva Costa,
Emanuel Assis Ferreira da
Silva e Gutemberg de Si-
queira Silva.

Depois de proibir o ne-
potismo (contratação de pa-
rentes) entre juízes e desem-
bargadores e de estabelecer
teto salarial de R$ 24,5 mil
para eles, o Conselho Nacio-
nal de Justiça quer agora re-
duzir as vantagens funcionais
que fazem o holerite desse
pessoal alcançar até R$ 56
mil mensais.

O Conselho conta-
bilizou 44 vantagens perma-
nentes e transitórias entre gra-
tificações, indenizações por
férias, abonos, quinquênios,
ajuda de custo, ajuda-mora-
dia, vale refeição e vale trans-
porte, entre outros.

Como a maior parte des-
sas vantagens não é conta-
bilizada no cálculo do teto
salarial, hoje existem cerca de
três mil juízes que recebem
acima dos R$ 24,5 mil per-
mitidos. Em vários Estados a

Usimatic
Reunião amanhã, na
Regional Diadema, para
discutir PLR, sábados
alternados e assuntos
internos. Ás 12h30 para
o pessoal da tarde e às
14h para o pessoal da
manhã.

Seminário de Saúde e
Trabalho
Estão abertas as
inscrições para o
próximo Seminário de
Saúde e Trabalho, que
será realizado dia 18 de
março no Centro de
Formação Celso Daniel.
Falar com Tiana até
quinta-feira pelo
telefone 4128-4200,
ramal 4230.

relações de trabalho estão aci-
ma de qualquer coisa, mas
quando entramos num mo-
mento delicado, como  o da
negociação da PLR, o pessoal

Na Belga Metal, de
São Bernardo, trabalhador
tem de tomar cuidado ao
usar o plano médico. Se
usar, paga a mensalidade
integral, o que inclui o va-
lor da empresa.

Tudo começou quan-
do os companheiros pedi-
ram a substituição do pla-
no Saúde ABC que não
lhes atendida satisfatoria-
mente.

A empresa firmou con-

enfrenta esse tipo de intimi-
dação”, frisou o dirigente.

Já o vale-compra está
com o valor congelado há
pelo menos três anos.

Plano médico perigoso
Belga Metal

vênio com o plano Santa
Helena, no qual os trabalha-
dores pagam uma parte e a
empresa outra. Entretanto, se
alguém vai ao médico paga
integralmente o convênio.

“Condenamos essa
penalização do trabalha-
dor”, disse o diretor do Sin-
dicato, Carlos Alberto
Gonçalves, o Krica, avisan-
do que o pessoal deve co-
brar a parte da fábrica no
benefício.

média salarial é de R$ 35 mil.
No Maranhão, o presi-

dente do Tribunal de Justiça
incorpora 40% do salário à
titulo de gratificação, en-
quanto o vice e o corregedor
têm 30% a mais.

Decisão será rápida
O Conselho quer definir

ainda neste mês quais as van-
tagens que podem ser incluí-
das e quais as que devem ser
excluídas para efeito de cálcu-
lo do teto salarial dos juízes.

Na semana passada, o
Supremo Tribunal Federal já
julgou mandado de seguran-
ça de quatro ex-ministros de-
cidindo que os quinquênios
devem ser excluídos dessa
contagem.

O debate que está sen-
do feito não deve se restrin-
gir à estrutura salarial do Ju-
diciário, mas ter como obje-
tivo a implantação de uma
política de pessoal uniforme
para todo o funcionalismo
público.

IMPOSTO DE RENDA
Para você poder entregar sua Declaração dentro do prazo, temos em nossa Sede,
até 28 de abril, uma equipe treinada para atender os associados do Sindicato,
bem como seus familiares e ao restante do público. Estão obrigados a declarar
todos os contribuintes que obtiveram rendimento mensal igual ou superior a R$ 1.164,00,
ou quem ganhou acima de R$ 13.968,00 no ano, que possuam somatória de bens igual
ou superior a R$ 60.000,00, ou participam ou participaram do quadro societário de micro
ou pequenas empresas durante o ano de 2005. Dúvidas ou esclarecimentos, entrar em
contato pelo telefone: 4338-0754 ou 4335-6828.

PREÇOS ESPECIAIS PARA ASSOCIADOS DO SINDICATO

O serviço seguirá até 28 de abril, no seguinte horário de Segunda a Sexta das 8hs às 18hs na
sede em São Bernardo, Diadema e Santo Andre.
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Começa o concurso de redação e desenho
1º de Maio

O plano

Departamento de Formação

Serra emperra ato da CUT na Avenida Paulista

Iniciativa quer despertar nas crianças a consciência para o valor das lutas sindicais e dos trabalhadores

Nossas crianças estão
convocadas a celebrar o 1º de
Maio. O Sindicato lançou o
1º Concurso de Redação e
Desenho sobre o Dia do Tra-
balhador como parte das co-
memorações da data.

O concurso conta com as
parcerias das secretarias de
Educação de Diadema e de
Santo André e é destinado a
alunos do ensino fundamental,
supletivos e dos programas de
alfabetização de jovens e adul-
tos como o MOVA-ABC. (Veja
regulamento abaixo).

Durante esta semana se-
rão entregues materiais de
apoio nas escolas das duas ci-
dades, uma cartilha aos pro-
fessores com um resumo da
história do 1º de Maio e uma
Tribuna Metalúrgica Espe-

cial aos alunos que conta essa
história em quadrinhos, nu-
ma linguagem bastante aces-
sível às crianças.

“Todo ano, centenas de

alunos nos procuram para
conseguir material para  tra-
balhos escolares sobre o 1º de
Maio. Por este motivo e para
tentar despertar nas crianças

o valor da luta sindical e dos
trabalhadores, decidimos fa-
zer o concurso”, afirma Sér-
gio Nobre, secretário de Or-
ganização do Sindicato.

Todo estudante pode participar
Embora tenha a par-

ceria de Diadema e de San-
to André, todos os alunos
do ensino fundamental de
qualquer cidade podem
participar.

Os temas são:
- 1º de Maio: Diga não ao trabalho infantil. Lugar de
criança é na escola, para alunos de 1ª a 4ª séries.
- 1º de Maio: A importância do trabalho para o ser
humano, para alunos de 5ª a 8ª séries.
- 1º de Maio: A educação e o trabalho como direitos
de todos, para alunos maiores de 18 anos.
Cada autor escolhe se quer apresentar um desenho ou
uma redação.

As fases de seleção
A primeira fase vai escolher a melhor redação e

desenho em sala de aula. A escola reunirá os escolhi-
dos de cada sala e selecionará aqueles que serão en-
caminhados a uma Comissão Julgadora do concurso.

Os trabalhos vindos das salas de aula dos progra-
mas de alfabetização de jovens e adultos serão selecio-
nados pela Coordenação do Movimento de Alfabetiza-
ção do ABC (MOVA-ABC).

A premiação
Seis trabalhos no total, serão premiados com com-

putadores em duas categorias (redação e desenho) e em

Resumo do regulamento

No entanto, é necessário
que a escola concorde que o
aluno promova o concurso
em sua sala de aula.

Sérgio Nobre explica
que a idéia do Sindicato é fa-

zer um concurso piloto neste
ano e ir aprimorando a cada
ano com a presença dos alu-
nos de todo o ABC e também
da rede estadual.

Poderão participar alu-

nos do SESI, escolas parti-
culares e da rede estadual
de ensino.

Nesse caso, os interes-
sados deverão fazer a inscri-
ção na Sede do Sindicato.

A prefeitura de São Paulo colocou
uma série de resistências e não liberou
até agora a Avenida Paulista para o ato
de 1º de Maio da CUT.

Os presidentes da CUT Nacional
e CUT São Paulo, João Felício e Edílson
de Paula, disseram que não existe um
plano alternativo e que a Paulista é o lo-

cal adequado para se promover o ato
de forma organizada e segura.

Eles estiveram na última sexta-fei-
ra com o Secretário de governo da pre-
feitura de São Paulo, Aloysio Nunes
Ferreira, e aguardam uma resposta até
amanhã.

Nos anos anteriores, a Polícia Mili-

tar traçou todo o modelo de segurança
e a CET criou rotas alternativas para
não atrapalhar o trânsito.

“O resultado foi positivo: não cria-
mos transtornos no trânsito, não tive-
mos registro de acidentes e muito me-
nos comprometemos o atendimento dos
hospitais da região”, afirmou Edílson.

O relógio marcava 22
horas quando o telefone to-
cou. Era o Jajá.

Mal acabamos de nos
cumprimentar, ele foi logo
dizendo:

 “Cara, eu nunca tinha
passado por uma experiên-
cia tão interessante como
esse seminário! Não imagi-
nava que planejamento fos-
se tudo aquilo. Tudo bem
que em casa e no trabalho
do dia-a-dia a gente plane-
ja as coisas antes de fazer.
Mas, que diferença com o
que fizemos lá, meu! Quan-
tas informações sobre mu-
danças que estão acontecen-
do no nosso País, principal-
mente na área social! E so-
bre a participação do nosso
Sindicato nas decisões em
tantos espaços públicos e
privados. Que eu me lembre,
foram citadas mais de 20!

As palestras ajudaram
muito. Mas, o melhor mes-
mo foi o jeito como fizemos
o nosso planejamento: a
apresentação sistematizada
dos desafios, a definição co-
letiva das ações para chegar
às melhores soluções, dos
responsáveis e dos prazos. O
mais legal é que tudo isso foi
feito com muito debate, por
vezes acalorado, mas muito
fraterno e franco; os mais
experientes contribuindo so-
lidariamente com suas inter-
venções e esclarecimentos
para que o grupo avanças-
se nas discussões e decisões.
Acho que tudo isso contri-
buiu para solidificar ainda
mais a unidade da nossa re-
presentação.

E, por falar em solida-
riedade, acabo de me lem-
brar de outra coisa que foi
dita lá: o Bolsa Família do
governo Lula é considerado
por uma revista inglesa o
maior programa de transfe-
rência de renda entre os pro-
gramas atuais na América
Latina. Além disso, o Bolsa
Saúde é, principalmente, um
programa de inclusão social
que já atinge cerca de 8 mi-
lhões de famílias. O que não
é pouca coisa numa socieda-
de historicamente exclu-
dente como a nossa, você
não acha?”.

Com essa deixa, entrei
no papo e nossa conversa só
não foi mais longe porque a
gente tinha que levantar as
cinco horas do outro dia
para ir trabalhar.

três níveis de seleção. A primeira para alunos da 1ª a 4ª
séries, depois alunos de 5ª a 8ª séries e, por fim, os alunos
dos programas de alfabetização. As escolas dos alunos
autores dos trabalhos premiados receberão um televisor.

Prazos
Os alunos poderão entregar os trabalhos em sala

de aula até dia 7 de abril de 2006. Os vencedores serão
conhecidos dia 29 de abril, no evento de 1º de Maio na
Sede do Sindicato.

Feira de artes, Futsal e Maratona
Além do concurso de redação e desenho, uma fei-

ra de artes, o campeonato de futsal e uma maratona
dos trabalhadores irão marcar as comemorações do 1º
de Maio na categoria. Os eventos serão realizados nos
dia 29 e 30 de abril na Sede. O Sindicato também irá
homenagear personalidades que se destacaram na luta
dos trabalhadores.

Feira de Artes - Inscrições prosseguem até amanhã.
Futsal - Inscrições prorrogadas até 31 de março.

As fichas de inscrição podem ser encontradas nas Re-
gionais e na Sede.


