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Tire suas dúvidas sobre
o acordo do FGTS

Saiba quem tem direito e como fazer a habilitação ao acordo
assinado com a Caixa. Página 3

Todos os alunos podem
participar do concurso

do 1º de Maio
A parceria do Sindicato com Diadema e

Santo André não impede a participação de
alunos do ensino fundamental das demais

cidades e de escolas particulares, estaduais e
outras no concurso de redação e desenho

sobre o 1º de Maio. Página 2

Trabalhadores
entram para a gestão

do SESI e do SESC
Medida foi autorizada pelo
governo federal e atende a

reivindicação antiga do
movimento sindical.

Página 2

Alckmin superfaturou
na educação e na

merenda
Para a Controladoria Geral

da União existem
irregularidades nos contratos

para a compra de material
didático e merenda escolar.

Página 3

Confira as atrações
do fim de semana

Página 4
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Diadema
Jardim das Delícias
A peça faz uma investigação do universo feminino no que
ele possui de mais primitivo, ancestral, mitológico e
simbólico. Amanhã às 19h. Centro Cultural Diadema, rua
Graciosa, 300, fone 4056-3366. Grátis.

Renato Braz
Cantor da noite paulistana faz show apresentando
composições próprias e de outros autores. Domingo às
19h. Centro Cultural Diadema, rua Graciosa, 300, fone
4056-3366. Grátis.

Encontro Poético
O grupo de poetas Taba de Corumbê, de Mauá, pesquisa
e alinhava poeticamente os cenários, identidades e
comportamentos de sua cidade. Amanhã, às 14h, na
Biblioteca Nogueira, Rua Bernardo Lobo, 263, fone
4071-9684.

Diadema Rock
As bandas S.Y.F., Capítulo Zero,

100 Verba, 220 Volts e Extinto fazem
show de rock. Domingo às 14h, no
Centro Cultural Okinawa, Rua Sete de

Setembro, 1.670, fone 4057-2275.

O médico e o monstro
Peça adaptada do livro clássico do escocês
Robert Louis Stevenson, no qual cientista faz
experiências pessoais para conhecer o lado
maldoso da mente humana. Hoje às 20h.
Grátis.

Cinderela, sapatinho de cristal
Atividade lúdico e recreativa, inspirada no
famoso conto de fadas dos Irmãos Grimm.
Amanhã às 14h e 16h. Grátis.

Viagem através da dança
O espetáculo mostra, através da dança, as
diferenças de culturas e costumes de vários
países. Amanhã às 20h. Grátis.

O coelho e o tartaruga
Orgulhoso, o coelho propõe uma corrida à
tartaruga para levar vantagem, mas acaba
caindo numa armadilha. Domingo às 16h.
Ingressos entre R$ 10,00 e R$ 5,00.

Mauá
Veja as atrações do Teatro
Municipal, no Paço, fone 4555-0086

Coisas de mulher
Nascido a partir de trabalho comunitário desenvolvido na
periferia de São Bernardo, a peça retrata o cotidiano das
mulheres comuns. Amanhã às 20h30, noTeatro Cacilda
Becker, no Paço, fone 4348-1081. Retirar ingressos uma
hora antes.

São Bernardo

Baile da AMA-ABC
A banda Cheiro da Terra é a

convidada para o baile da AMA-
ABC. Amanhã, das 18h30 às
23h30, na Sede do Sindicato.

Auto da barca do inferno
A obra de Gil Vicente é
referência da literatura
portuguesa e expõe, de
forma satírica, os grandes
vícios humanos. Hoje e
amanhã, às 20h. No
Teatro Elis Regina, Av.
João Firmino, 900,
Assunção, fone 4351-
3479. Ingressos entre R$
10,00 e R$ 5,00.

Um instante antes da queda
Do alto do terraço, Pedro pensa em se suicidar, mas seu duplo, que projeta dias melhores,
tenta convencê-lo a não pular. Amanhã, às 21h, e domingo, às 19h, no Teatro Lauro
Gomes. Rua Helena Jackey, 171, Rudge, fone 4368-3483. Ingressos entre R$30,00 e
R$ 15,00.

O asno
Para conseguir casar com Arlequineta,
Arlequino quer se mostrar corajoso e
tenta domar um burro, mas depois
percebe que foi enganado. Hoje,
amanhã e domingo às 16h, no Teatro
Elis Regina, Av. João Firmino, 900,
Assunção, fone 4351-3479. Ingressos
entre R$ 10,00 e R$ 5,00 .

Literatura
O poeta Carlos Felipe Moisés lança na região seu mais
recente livro, Alta Traição, seguido de debate literário.
Amanhã às 16h, na Alpharrabio Livraria, Rua Eduardo
Monteiro, 151, fone 4438-4358.

Santo André

Os irmãos alemães Jacoc e Wilhelm
Grimm abandonaram a advocacia e
se dedicaram à literatura, a partir de
histórias que recolhiam ouvindo ami-
gos e camponeses. Seus contos, per-
tencentes ao mundo do imaginário e
da fantasia, se espalharam pelo mun-
do, incentivando outros a recolherem
histórias do povo. Nos contos dos Ir-
mãos Grimm, a maior parte dos per-
sonagens lutam por idéias. Essas his-
tórias ganharam novas versões. A Gata
Borralheira, por exemplo, tem mais
de 300 versões pelo mundo.

A peça conta como um
grupo de homens
desempregados tenta
recuperar a auto-
estima fazendo shows
de strip-tease. Amanhã,
às 21h, e domingo, às
20h, no Teatro
Municipal, fone 4433-
0789. Ingressos de R$
15,00 a R$ 30,00.

Adoráveis sem-vergonhas

Clássicos do rock
Dr. Sin e banda mostram música do CD Listen to the
Dr.’s, no qual interpretam clássicos do rock. Hoje às 21h.
Ingressos entre R$ 14,00 e R$ 5,00. No Sesc, Rua
Tamarutaca, 302, fone 4469-1200.

Do que Orlando me disse
Adaptação de romance da escritora inglesa
Virgínia Woolf, a peça mostra a trajetória de um
amante da literatura que atravessa os séculos em busca
de si mesmo. A montagem conta com piano e
projeções em vídeo. Amanhã às 20h e domingo às
19h. Ingressos entre R$ 10,00 e R$ 5,00. No Sesc,
Rua Tamarutaca, 302, fone 4469-1200.

Considerada uma das escritoras
do século 19 mais estimulantes e

inovadores, Virginia Woolf tra-
tou com antecedência de deze-

nas de anos temas como a condi-
ção feminina. Produziu nove ro-

mances e sete volumes de en-
saios. Sua obra é marcada pela

tragédia, como foi sua vida. De-
pois de passar anos internada, em absoluto isolamento,
ela se afogou num rio com os bolsos cheios de pedras.

Cena do filme sobre os Irmãos Grimm
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Concurso pega nas escolas
1º de Maio

O Volks Futsal, campeão do Torneio do Sesi, participará do nosso campeonato

Trabalhadores participarão da gestão
Sistema S

Tá certo
Lula pediu unidade dos
movimentos sociais
contra o inimigo comum.
“Às vezes temos pontos
de vista diferentes, mas
as nossas diferenças a
gente sabe diferenciar”,
disse.

É direita mesmo
Do sociólogo Emir
Sader: “Ao anunciar
Alckmin, o PSDB tirou a
máscara e escolheu
alguém que expressa
sem disfarces o
conservadorismo
neoliberal do partido”.

Justiça?
Mesmo sem
antecedentes, a
empregada doméstica
Angélica Teodoro está
presa há 120 dias por
roubar manteiga para
dar com pão para o
filho.

Injustiça
A Justiça já negou
quatro vezes a
liberdade para
Angélica.

Derrotado
FHC foi o grande
perdedor no PSDB com
a indicação de Alckmin.
Ele foi o único cacique
tucano que apoiou
Serra até o fim.

Não tem jeito
Os EUA votaram contra
a criação de um
Conselho de Direitos
Humanos na ONU.

Bolsa boa
85% dos atendidos pelo
Bolsa Família
consideram o programa
ótimo ou bom. Para
88%, a situação da
família melhorou depois
que começou a receber
o benefício.

Mais grana
O programa também
aumentou 22% o
orçamento familiar. Os
dados são de pesquisa
que ouviu 2.300
atendidos pelo Bolsa
Família em todo o
Brasil.

Cópia
As mudanças nos
ônibus apresentadas
por Serra são as
mesmas que Marta
Suplicy iniciou no setor

Foi muito positiva a rea-
ção dos professores na rede
de ensino fundamental em
Diadema para o concurso de
redação e desenho sobre o 1º
de Maio.

Segundo o secretário de
Educação na cidade, José
Antonio, as escolas receberam
muito bem a iniciativa e ele
crê numa grande participa-
ção dos alunos.

Na próxima terça-feira o
presidente do Sindicato, José
Lopez Feijóo, e o prefeito José
de Filippi participam de ato
na Fundação Florestan Fer-
nandes para a divulgação do
evento.

Participação livre
Além de Diadema, o

concurso conta com a parce-
ria da Secretaria de Educação
de Santo André.

Isso, entretanto, não sig-
nifica que o concurso está li-
mitado a estas duas cidades.

Todos os alunos do ensi-
no fundamental (inclusive
supletivo), da rede privada
ou pública, do SESI e dos
programas de alfabetização
de jovens e adultos de qual-
quer cidade podem partici-
par. Basta apenas que a esco-

la em que o aluno estuda con-
corde em fazer o processo de
seleção dos trabalhos.

Categorias
Os temas para o concur-

so são:
- 1º de Maio: Diga não

ao trabalho infantil. Lugar de
criança é na escola, para alu-
nos de 1ª a 4ª séries.

- 1º de Maio: A impor-

tância 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 e os melho-
res serão premiados com com-
putadores.

Inscrição de futsal
é prorrogada

O torneio de futsal dos
Metalúrgicos do ABC, uma
das atividades de comemo-
ração do 1º de Maio, teve
suas inscrições prorrogadas
até dia 31 de março.

As fichas de inscrição

das equipes podem ser en-
contradas nas Regionais e na
Sede. Cada time poderá ter
14 jogadores e dois repre-
sentantes. A taxa é de R$
250,00 e mais um cheque
caução de R$ 200,00.

A abertura da gestão do
Sistema S para os trabalhado-
res, decretada ontem pelo
presidente Lula, é considera-
da uma conquista histórica
pela CUT. A medida criará
mais de 300 vagas para sin-
dicalistas nos conselhos naci-
onal, fiscal e regional do Sesi,
Senai, Sesc e Senac (algumas
entidades do sistema S), que
neste ano  movimentarão per-
to de R$ 9 bilhões. Esse di-
nheiro vem da folha de pa-
gamento. Nas demais entida-
des ainda não houve acordo.

Os sindicalistas serão in-
dicados pelas centrais sindi-
cais ou confederações de tra-
balhadores.

Atualmente, o governo
já integra a estrutura de al-
guns conselhos do sistema,
mas o poder de decisão está

Trabalhadores na In-
codiesel, de Diadema, estão
se organizando para reivin-
dicar PLR e melhorias das
condições de trabalho.

Nessa semana, os com-
panheiros se reuniram na
Regional do Sindicato e ava-
liaram que é necessário um
processo de mobilização
para conquistar avanços.

O pessoal também vai
ampliar esse debate no chão
de fábrica para garantir o
atendimento das reivindica-
ções.

Laurenti
Sindicalização hoje, a
partir das 11h30, no
restaurante da empresa.

Federal Mogul
Reunião hoje, na
Regional Diadema, para
tratar de PLR e assuntos
internos. Horários: 2º
turno, às 10h; 1º turno,
às 15h; diurno, às
17h30.

Heral
Reunião hoje, às 17h, na
Regional Diadema, para
avaliar proposta de PLR.

Sachs
Reunião domingo, às 9h,
na Sede do Sindicato,
para discutir PLR e
assuntos internos.

Bomfio
Reunião dia 21, terça-
feira, às 17h30, na
Regional Diadema, para
tratar de assuntos
internos.

Mobilização
por PLR

Incodiesel

nas mãos do empresariado,
que detém a maioria das ca-
deiras.

Por isso, a gestão com-
partilhada do Sistema S é uma
reivindicação antiga do mo-
vimento sindical, negociada
há cerca de dois anos entre
as instituições, governo e sin-
dicalistas.

“A entrada dos sindica-
listas vai democratizar, agilizar
e deixar mais transparentes as
decisões no Sistema S”, afir-

mou Tarcísio Secoli (foto),
tesoureiro do Sindicato, que
foi um dos negociadores pela
CUT.

O chefe-de-gabinete do
Ministério do Trabalho e co-
ordenador do FNT (Fórum
Nacional do Trabalho), Os-
valdo Bargas, também consi-
dera a abertura para os tra-
balhadores uma conquista,
mas entende que ela ainda
não atende a todas as reivin-
dicações dos sindicalistas.

“Isto não acontece por-
que queremos gestão pa-
ritária, com representantes
iguais para cada setor”, afir-
ma Bargas. “A maioria dos as-
sentos é dos patrões e conti-
nuará sendo, mas os trabalha-
dores passarão a influir nas
decisões e poderá haver mui-
to barulho”, adianta.

FIQUE SÓCIO DO SINDICATO
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Passo a passo para a habilitação ao acordo
FGTS

O que é dívida
pública

Subseções Dieese do
Sindicato dos Metalúrgicos

do ABC e CUT Nacional

Alckmin acusado de superfaturamento
Tucanagem

Na próxima segunda-feira
começa a funcionar na
Sede em São Bernardo
posto de atendimento a
quem quiser se habilitar ao
acordo entre o Sindicato e
a Caixa. Veja as orientações:

• É necessário apresentar
cópias das páginas da car-
teira de trabalho que tra-
gam a foto,  a qualificação
e as páginas onde há o
registro da empresa na
época dos planos, e o nú-
mero do PIS.

• O atendimento foi am-
pliado e será de segunda a
sexta-feira das 9h30 às
18h, na Sede do Sindica-
to, onde será instalado
um terminal conectado
aos computadores da Cai-
xa. (É por isto que não
haverá atendimento nas
Regionais).

Tire algumas dúvidas sobre o acordo do FGTS
assinado entre o Sindicato e a Caixa:

1) Quem tem direito a se habilitar ao acordo?
Os metalúrgicos que trabalhavam com carteira assinada em janeiro de 1989 (Plano
Verão, expurgo de 42,72%) e abril de 1990 (Plano Collor, expurgo de 44,8%).
Quem aderiu ao acordo do governo FHC não pode se habilitar.

3) O valor depositado poderá ser sacado?
O saque só pode ser feito conforme as regras do FGTS: nos casos de demissão sem
justa causa, aposentadoria, falecimento do trabalhador,  ter mais de 70 anos, quando o
trabalhador ou seu dependente for portador do vírus da aids, quando o trabalhador
for vítima de câncer e na compra da casa própria.

4) É possível ir direto à Caixa e fazer a solicitação?
Não, o acordo para liberação do pagamento foi firmado entre o Sindicato e a Caixa e
só quem se habilitar no Sindicato será atendido.

5) Quem tem processo individual ainda não julgado pode se habilitar?
Sim, desde que abra mão da ação individual.

6) É possível saber o valor que será recebido?
Não, no entanto no site da Caixa (www.caixa.gov.br) é possível saber o valor do saldo
à época (1989 e 1990), sem as correções.

7) É preciso fazer a habilitação pessoalmente?
Qualquer pessoa poderá fazer a habilitação em nome do trabalhador, desde que leve à
Sede do Sindicato os documentos e informações necessários.

8) A habilitação ao acordo é gratuita?
Será gratuita aos associados. Quem não for sócio deverá pagar R$ 50,00 no ato da
habilitação.

Habilitação começa
segunda-feira

Livros didáticos
Contratação sem licitação das fundações Fipecafi e FIA para atuar no programa do livro
didático. A Fipecafi recebeu R$ 2,4 milhões por contrato de desenvolvimento
institucional, mas o serviço prestado foi o de logística. Para a  Controladoria, o contrato é
ilegal. No caso da FIA, a entidade é especializada em atividades de ensino e foi contratada
para gerenciar a distribuição de livros didáticos. O contrato é de R$ 2,9 milhões.

Superfaturamento
Compra de produtos, sem licitação, a preços superfaturados. A Secretaria de Educação,
por exemplo, pagava R$ 415 por memória de computador, enquanto o próprio governo
mantinha cadastro com fornecedores que cobravam R$ 245.

Carne para merenda
Abertura de licitação para compra de 2.400 toneladas de carne em conserva, enquanto o
consumo anual é de 387 toneladas. Para a Controladoria, essa manobra afugentava as
pequenas empresas e abria espaço para concorrências viciadas e superfaturadas.

Licitações
Contrariando a lei, as licitações eram conduzidas por assessores em cargos de  confiança.

A Controladoria Geral
da União está apontando ir-
regularidades nos contratos
realizados pelo governador
Alckmin com verba repassa-
da pela União para a compra
de material didático e meren-
da escolar.

Os casos envolvem com-
pras superfaturadas, contra-

tos ilegais, contratos sem lici-
tação e compra de produtos
sem licitação.

Até agora foram realiza-
das 16 fiscalizações envolven-
do R$ 153 milhões.

Como a fiscalização foi
realizada por amostragem,
com auditoria em apenas dois
processos de compra, ainda

não se sabe o total do prejuí-
zo.

O relatório foi enviado
ao Ministério da Educação e
Ministério Público, depois
que o governo estadual apre-
sentou seus argumentos.

Algumas maracutaias le-
vantadas pela Controladoria
Geral da União são estas:

Quem nunca contraiu
uma dívida que atire a
primeira pedra. Provavel-
mente todos nós sabemos
explicar o que é uma dí-
vida e, especialmente, os
efeitos dela em nossas vi-
das.

Mas, e a dívida pública?
O que é?

Dívida pública é a-
quela contraída pelos
governos (federal, esta-
duais e municipais) para
financiar parte dos seus
gastos não cobertos pela
arrecadação (impostos,
taxas, contribuições etc).

Origem do dinheiro
Quando os recursos

provêm dos bancos públi-
cos e privados que ope-
ram no país ou dos inves-
tidores privados, é cha-
mada de dívida interna. A
dívida externa, por sua
vez, é financiada por ins-
tituições internacionais e
governos de outros paí-
ses.

Para se avaliar o ta-
manho da dívida é comum
compará-la com o Produ-
to Interno do Bruto (PIB -
total de riquezas geradas
no país).

No caso do Brasil, ao
longo dos oito anos de
governo FHC, a relação
dívida/PIB aumentou de
32,5% para 57,3%, ou
seja, quase que dobrou. A
partir de 2003, essa rela-
ção vem diminuindo gra-
dativamente, fechando
2005 em 51,2%.

Em queda
Contribuíram para

esta redução o aumento
do PIB, a valorização do
Real frente ao dólar (a
dívida externa e parte da
dívida interna são inde-
xadas à moeda america-
na) e alguns pagamentos
realizados antecipada-
mente pelo governo a-
tual. Como outros fatores
influenciam a dívida pú-
blica, trataremos deles
nos próximos artigos.

O Repercute de ama-
nhã entrevista o ministro
Patrus Ananias e o cantor
Jair Rodrigues. Às 22h, na
Bandeirantes, canal 13.

No dia 20, segunda-fei-
ra, a conselheira tutelar Ma-
ria Regina vai fazer palestra
sobre Violência Doméstica,
às 14h, na sede da SAB do
Jardim Silvina, na Rua A-
fonso Furtado de Mendon-
ça, 666.

As inscrições deverão
ser feitas pessoalmente no
terceiro andar da Sede na
segunda-feira, das 15h às
19h, e na terça-feira, das 9h
às 11h e das 16h às 19h. No
ato da inscrição será cobra-
da uma taxa de R$ 60,00
referente à matrícula e ao
material didático. O valor da
mensalidade é R$ 37,10.
Informações: 8272-4218,
falar com Ricardo.

Repercute traz
Patrus Ananias

Mês da Mulher

Violão e teclado
na Sede


