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Três em cada quatro cidades brasileiras estão envolvidas em desvios graves e
irregularidades com o dinheiro público, segundo relatório da Controladoria Geral
da União. Dos R$ 100 bilhões que o governo federal repassa para as cidades todo
ano, cerca de R$ 66 bilhões são desviados por esquemas de fraudes e corrupção. A
apuração dos desvios só se tornou possível a partir do sistema montado no governo

Lula para prevenir, investigar e punir as irregularidades.
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 de greve contra as
demissões na Volks

PODRIDÃO

Antonio Negri, professor italiano de filosofia política. É
autor dos livros Rebeliões: Poder Constituinte e o Estado
Moderno; Império;  e Multidão: Guerra e Democracia na
Era do Império.

Hamilton Pereira, presidente do Instituto Perseu Abramo.
Foi secretário de Cultura do Distrito Federal e coordenou
a área de Cultura da campanha de Lula para a Presidência
da República.

Paulo Vannuchi, ministro da Secretaria Especial de
Direitos Humanos. Foi assessor político do Sindicato, do
PT e um dos coordenadores do Instituto da Cidadania.

Os governos populares
e o movimento social na

América Latina
Você está convidado a debater este tema na segunda-feira,

dia 5, na sede do Sindicato, a partir das 18h, com os seguintes
palestrantes:

O Sindicato continua cadastrando companheiros
ao acordo da Caixa para o pagamento dos

expurgos dos planos Verão e Collor. Veja na coluna
Confira seus direitos, página 3

24 horas

Companheiros das fábricas de São Bernardo,
Taubaté e Curitiba cruzam os braços hoje e

fazem atos em protesto contra as 5.773
demissões e contra a precarização de direitos.

Página 3

Assembléia ontem na Sambercamp. Os acordos estão na página 2

Tem mais
PLR na base

Faça seu cadastro
ao acordo de FGTS
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Sindicato vai
processar Usimatic

Anuncie na Tribuna
4390-9594
9992-0326

O Sindicato pedirá a
abertura de inquérito poli-
cial na Usimatic, em São Ber-
nardo, para garantir os direi-
tos do operador João Roque
Correia Neto, que teve qua-
tro dedos da mão esquerda
esmagados quando operava
uma calandra sem proteção
(sensor) na empresa.

O trabalhador, de ape-
nas 20 anos, terá amputados
os dedos anular e médio nes-
ta sexta-feira por causa dos

Más condições de trabalho

O dirigente denuncia
que a falta de segurança no
trabalho não é o único pro-
blema na Usimatic. “Eles não
ouvem cipeiros, obrigam o
pessoal a longas jornadas,
existem reclamações sobre o
refeitório e principalmente
sobre a PLR, entre outras”,
diz Krica.

A empresa não aceita

ferimentos sofridos.
“Vamos entrar com a

ação para garantir que este
companheiro não seja mais
um prejudicado pela Usi-
matic”, afirma o diretor do
Sindicato, Carlos Alberto
Gonçalves, o Krica. João era
contratado pela Premium
Serviços Temporários Tercei-
rizados e estava apenas há
dois meses na Usimatic, mas
nenhuma das duas quer as-
sumir a responsabilidade pe-

lo que aconteceu ao trabalha-
dor.

“Esta prática é comum
nestes casos. Empresa e agên-
cia ficam jogando a culpa
uma para a outra, enquanto
João sofre as consequências
desse comportamento desu-
mano”, protesta Krica. “A
Usimatic precisa assumir que
é co-responsável e, por isso,
vamos buscar os direitos do
companheiro na Justiça”,
enfatiza ele.

Empresa tem vários problemas
propostas, nem opiniões so-
bre PLR feitas pela comissão
de negociação e quer impor
sua proposta, pressionando os
trabalhadores a assinarem
uma lista concordando com
o valor. Quem não assina, a
chefia usa truculência e che-
ga a expulsar companheiros
da sala.

“Se a Usimatic fosse a-

berta ao diálogo e respeitasse
a representação no local de
trabalho ouvindo seus alertas,
uma situação como esta não
aconteceria”, destaca Krica.
“Esperamos que esta ação do
Sindicato sirva para que a
empresa passe a respeitar
mais o trabalhador e sua re-
presentação”, conclui o dire-
tor.

Conclua o ensino
fundamental ou o ensino
médio. O SESI São Ber-
nardo oferece essa oportu-
nidade para jovens a par-
tir de 15 anos e adultos a
partir de 18 anos que te-
nham estudado até a 4ª
série, no caso do ensino
fundamental (1º grau); ou
concluído a 8ª série, para
o ensino médio (2º grau).

A entidade tem 30
salas funcionando com o
Telecurso 2000 em esco-
las públicas da cidade. São
cursos gratuitos e o aluno
paga apenas o material de
apoio.

Os alunos assistem
em vídeo, estudam pelos
livros, participam de ativi-
dades, fazem exercícios e
avaliações, sempre acom-
panhados diariamente por
um orientador.

Mais informações
pelo telefone 4109-6788,
ramal 214.

SESI oferece
Telecurso 2000

Educação

Desde o início dos
treinos da Seleção,
o site
Globoesporte.com
já teve mais de 1,5
milhão de vídeos
assistidos pelos
internautas.

Só no final de
semana, o vídeo
que mostrava a
cambalhota de
Ronaldinho
Gaúcho teve 300
mil visitas.

Na opinião de

Tostão, Ronaldinho é
o melhor do mundo
mas Kaká é o mais
importante para o
quarteto mágico.

�Devido à técnica e
ao físico, Kaká tem
mais condições de
recuar, marcar e
chegar ao ataque,
como quer o
Parreira�, diz
Tostão. O que você
acha?

E os
desentendimentos

entre Adriano e
Edmílson, hein? Não
vão atrapalhar a
união necessária ao
time?
Edmílson é um dos
poucos jogadores
que não seguem a
máxima do futebol
de que treino é
treino e jogo é jogo.

Até na partida-treino
contra os frágeis
juniores do
Fluminense,
Edmílson deu
entradas duras.

O abraço dos Ronaldos na goleada de ontem sobre
o Lucerna, no primeiro amistoso antes da Copa
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Volks

Três fábricas paradas hoje

Conquista

Acordos de PLR na  Eica e Sambercamp

Pessoal na Eica aprova proposta de PLR em assembléia realizada ontem

Inglês e
Informática
na Regional
Santo André
por R$ 29,00

Os metalúrgicos nas
plantas Anchieta, Taubaté e
Curitiba cruzam os braços
hoje por 24 horas contra as
5.773 demissões e em protes-
to ao ataque a direitos preten-
didos pela Volks. Cerca de 21
mil trabalhadores estarão en-
volvidos na paralisação, que
contará ainda com manifes-
tações nas fábricas de São
Carlos e Resende.

A greve é uma resposta
dos trabalhadores à proposta
apresentada pela montadora
na última sexta-feira. Além das
demissões, a multinacional pre-
para um ataque a direitos fun-

A mobilização dos me-
talúrgicos continua conquis-
tando novos acordos de PLR.

Ontem, foi aprovada
proposta negociada pelo Sin-
dicato na Eica, em Diadema,
e os companheiros irão rece-
ber  a primeira parcela dia 31
de julho, enquanto a segun-
da parcela será paga em 31
fevereiro.

Outro acordo aprovado
foi na Sambercamp, de São
Bernardo. A primeira parce-
la sai dia 15 de julho e a se-
gunda dia 15 de fevereiro.

damentais dos companheiros
como aumento e flexibi-
lização da jornada, reajuste de
200% no plano médico, ter-
ceirizações, nova tabela com re-
dução de 35% nos salários, e
um repasse de apenas 85% do
índice de inflação na data-base,
entre outros.

Atos
Assembléias nas entradas

dos primeiros turnos estão
programadas para as três fá-
bricas.

Aqui em São Bernardo,
o Sindicato irá colocar em
discussão o tipo de manifes-
tação que será feita hoje.

Já em Taubaté, os com-
panheiros decidiram que fa-
rão ato pela manhã com o
pessoal do terceiro e primei-
ro turno e às 16h, um pro-
testo com todos os trabalha-
dores e seus familiares no cen-
tro da cidade.

No Paraná, logo após a
assembléia, os metalúrgicos
do primeiro turno seguem
em passeata pela ruas centrais
de São José do Pinhais, cida-
de onde está a fábrica.

Às 15h fazem ato com
todos na Boca Maldita, tra-
dicional local de manifesta-
ções no Centro de Curitiba.

Seja um profissional
qualificado. Faça já sua
matrícula para o curso de
Inglês e de Informática na
Regional Sto André.

Existem vários dias e
horários de aula, inclusive
aos sábados. A mensalida-
de é de R$ 29,00 e o ma-
terial didático de Inglês é
dividido em 3 x de R$
31,00 e o de Informática
em 2 x de R$ 28,00. O cur-
so de Inglês tem ênfase em
conversação voltado para o
mercado de trabalho.

O curso de Informá-
tica é de Windows Xp,
Office Xp, novas tecnolo-
gias e Internet e no 2º
módulo  Web Designer,
sendo 01 (um) aluno por
micro. As aulas são reali-
zadas na Regional Santo
André.

Faça já sua matrícula
na rua Senador Flaquer,
813, das 9h as 19h. Infor-
mações: 3439-1382 ou
4427-4802. Matrículas até
dia 03/06. Vagas Limitadas.

Mudou!

Como não sobe nas
pesquisas, Alckmin
deixou de ser chamado
de picolé de chuchu.
Agora é picolé de
‘chuchumbo’.

Vai ou não?

A cúpula dos tucanos
decidiu que Alckmin
deve bater mais duro
em Lula para ver se
cresce.

Falta o principal

Alckmin ouviu de
empresários que ele
ainda não apresentou
um projeto para o
Brasil.

Elites

O governador Lembo
(PFL) disse que o
senador Antônio Carlos
Magalhães (PFL) tem
cara de burro e é o
senhor do engenho.

Aumentou!

O agronegócio cresceu
5,9% de janeiro a abril.

Perigo!

Pesquisa mostra que a
maior parte das
pessoas com diabetes
corre risco de vida
porque não sabe se a
doença está sob
controle.

Não pode

Apenas 12,5% das
escolas públicas dos
ensinos fundamental e
médio têm laboratório
de informática.

Padim Ciço

Na próxima semana
Lula vai visitar o
Memorial do Padre
Cícero em Juazeiro do
Norte, no Ceará.

Velocidade

As multas emitidas
pelos radares móveis só
valem nas rodovias
federais.

Servidores estaduais da
Sabesp e da Saúde paralisa-
ram os trabalhos exigindo a
abertura de negociações com
o governo estadual para dis-
cutir as reivindicações de
campanha salarial.

O pessoal da Sabesp en-
trou em greve por tempo
indeterminado querendo um
reajuste de 15%.

Já os servidores da Saú-
de fazem greve de 48 horas e
voltam amanhã ao trabalho.
A reivindicação é reajuste de
30%.

Os sindicatos das duas
categorias denunciam que a
postura do governo estadual
força a greve ao não negociar.

Faz três anos que o go-
verno estadual se comprome-
teu a negociar com os servi-

Luta

Servidores estaduais param por negociação
dores, mas até agora nada
aconteceu.

A CUT divulgou nota
lembrando que em lugar de

negociar com o crime orga-
nizado, o governo paulista
deveria dialogar com os tra-
balhadores.

Pessoal do INSS quer plano de carreira
Entre 40% e 50% dos

servidores federais da Previ-
dência começaram ontem
uma greve de três dias, pa-
rando ou prejudicando os
serviços nas agências do
INSS.

Segundo a confedera-
ção da categoria, a greve
teve a adesão de trabalhado-
res em 19 estados.

De acordo com a enti-
dade, os servidores têm re-
ceio de que não seja cum-
prido o acordo do governo

de definir um plano de car-
reira até 30 de julho.

O ministro da Previ-
dência Social disse que está
cumprindo o prazo e que os
servidores, com a greve, es-
tão rompendo acordo acer-
tado no ano passado com a
categoria.

Os previdenciários
querem ainda reposição sa-
larial por meio da incopora-
ção de gratificações conce-
didas nos últimos anos e um
piso salarial.

Fique sócio
do Sindicato

A equipe de
sindicalização estará
nas seguintes fábricas:

Galmetal e Conexel
hoje na hora do almoço
Quimis - amanhã na

hora do café
Mahle Metal Leve
amanhã, sexta-feira e

segunda-feira, próximo
da entrada do
restaurante.
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Continua
cadastramento

para o acordo do
FGTS

CONFIRA SEUS DIREITOS

Departamento Jurídico

Vigilância

Cidades desviam
R$ 66 bilhões por ano Se você é ou era me-

talúrgico até 1993, se estava
trabalhando com registro na
carteira em janeiro de 1989
ou em março de 1990, se não
optou pela adesão ao acordo
governamental entre 2001 e
2003, venha ao nosso Sindi-
cato com a sua carteira pro-
fissional, RG e PIS.

Você será cadastrado no
sistema da Caixa Econômica
Federal e, em até 60 dias, es-
tará recebendo a diferença dos
expurgos dos planos Verão e
Collor I.

Acordo no processo
No início deste ano,

nosso Sindicato, assim como
diversos outros sindicatos,
foi procurado pela Caixa
para fazer um acordo no pro-
cesso da CUT, que estava na
Justiça Federal desde 1993.

Esse processo é uma
ação civil pública, em que o
nosso Sindicato, e a própria
CUT, pedia ao Ministério
Público que ingressasse com
a ação pedindo a correção
dos expurgos nos depósitos
do Fundo de Garantia.

O Supremo Tribunal
Federal (STF) reconheceu
que existia direito adquirido
às correções nos casos dos
planos Verão e Collor I.

Desistir dos processos
Muitos companheiros

chegaram a entrar com pro-
cessos particulares contra a
Caixa. Se ainda não recebe-
ram nesses processos, so-
mente poderão se cadastrar
para o acordo se desistirem
daqueles processos.

Se preferir saber o va-
lor primeiro, tem que ir a
uma agência da Caixa, pois
o Sindicato não se responsa-
biliza pelos valores pagos.
Nosso papel é de apenas
intermediar o cadastra-
mento.

Após o recebimento, o
trabalhador terá direito de
abrir uma ação trabalhista
contra o empregador daque-
la época, caso tenha sido
dispensado sem justa causa
e recebido a multa de 40%.
Fale com os advogados do
Sindicato, portanto.

Dos R$ 100 bilhões que
o governo federal repassa
para as cidades todo ano, cer-
ca de R$ 66 bilhões são des-
viados por esquemas de frau-
des e corrupção.

Relatório da Controla-
doria Geral da União (CGU)
mostra que a corrupção está
enraizada em estruturas de
poder nas cidades.

Prefeitos de três em cada
quatro municípios estão en-
volvidos em graves irregulari-
dades, e quem sai perdendo é
a população. O relatório é ba-
seado na fiscalização de 780
cidades. Em 602 delas foram
encontradas irregularidades.

Boa parte das fraudes é
realizada através de licitações
manipuladas, falsificação de
notas fiscais e contratação de
empresas de parentes dos pre-
feitos para fazer os serviços.

A CGU constatou que
uma das fraudes mais co-
muns é a simulação de con-
corrência nas licitações, na
modalidade de carta-convi-
te, usando empresas de fa-
chadas.

Também existem qua-
drilhas que corrompem ser-
vidores públicos para fraudar
licitações.

A Controladoria Geral
da União é o órgão de con-
trole do governo federal que
fiscaliza como as verbas fede-
rais são aplicadas nos muni-
cípios, que são escolhidas a-
través de sorteios.

“No Executivo das cida-
des, o que ocorre há 500 anos
é a impunidade, porque nun-
ca se levou a sério neste País a
punição administrativa”, ex-
plicou o ministro interino do
CGU, Jorge Hage. Para Hage, sistema de fiscalização brasileiro é considerado modelo pela ONU

CGU descobre
corrupção em prefeituras

de todos os Estados
Relatório da Controla-

doria mostra que as fraudes
ocorrem em todos os Estados.
Na Bahia, fiscais encontraram
irregularidades em 56 das 59
prefeituras visitadas, e em qua-
tro delas só tiveram acesso aos
documentos com interferên-
cia da Polícia Federal.

Em São Francisco do
Conde, os esquemas desviam
a maior parte dos R$ 10 mi-
lhões de impostos mensais
que a prefeitura embolsa de
uma refinaria de petróleo.

O prefeito Antonio
Calmon (PFL) e o vice Dário
Rego (PSDB) foram cassados
por abuso de poder econômi-
co e político. São acusados de

O ministro interino da
CGU, Jorge Hage, disse que a
partir do governo Lula foi
construído um sistema de ór-
gãos para prevenir, investigar e
punir a corrupção. “É inédito
na história do País. Esse sistema
é considerado pela ONU um
potencial modelo para a Amé-
rica Latina”, comentou ele.

Hage afirma que o go-
verno Lula deu recursos e
autonomia num grau que a
Polícia Federal nunca teve
antes. “Neste governo esta-
mos livres para investigar e a
CGU tem liberdade para
atuar”, explicou o ministro.

Hage comentou que em
2003, a Controladoria tinha
apenas 1.400 servidores,
consequência de uma políti-
ca de desmonte e sucatea-

�No governo Lula estamos
livres para investigar�

mento do controle da corru-
pção, e nem tinha orçamen-
to próprio.

A CGU capacitou três
mil servidores em processo
administrativo disciplinar e
um corregedor foi colocado
em cada órgão da adminis-
tração direta para qualificar
técnicos de controle.

Para Hage, jamais houve
um enfrentamento sério e pro-
fissional da corrupção como o
que está colocado em prática.

Segundo o ministro, essa
articulação que existe hoje en-
tre os órgãos de controle e de
investigação conseguiu sus-
pender vários desvios em com-
pras superfaturadas. “Esse tra-
balho tem tornado o combate
à corrupção mais transparente
à opinião pública”, concluiu.

desviarem R$ 22 milhões.
Em Pendências, no Rio

Grande do Norte, o prefeito
Jailton Barros de Freitas
(PSB) é acusado de várias
fraudes. Ele acumula patri-
mônio de R$ 5 milhões em
nome de terceiros.

Em Boa Vista de Ramos,
Amazonas, o ex-prefeito
Vasco Riceiro (PSC) desviou
R$ 731 mil destinados à
construção de uma estação de
tratamento de esgoto.

Em Juranda, Paraná, o
ex-prefeito Militino Malacos-
ki (PMDB) gastou cerca de
R$ 1 milhão em compras
sem licitação nas lojas de pa-
rentes.

Número de cidades fiscalizadas pela CGU e onde há irregularidades graves

Mapa da corrupção nas cidades


