
As faculdades
com ProUni

no ABC
São 28 escolas
na região com

2.650 bolsas
do ProUni

em diversas
áreas do

conhecimento.

Trabalhadores fazem ato
hoje na Esplanada dos
Ministérios e entregam
pauta amanhã ao
governo e ao Congresso.
Luta da terceira Marcha
a Brasília é pela correção
da tabela do Imposto de
Renda e elevação do
salário mínimo para
R$ 420,00. Página  3
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MARCHA CHEGA
HOJE EM BRASÍLIA

Levantamento mostra que quatro das principais categorias
da CUT no ABC tiveram aumentos reais acima da

inflação nos quatro anos do governo Lula, enquanto o
arrocho salarial ficou cravado nos oito anos de FHC.

Imposto de Renda e Salário Mínimo

Caravana do Sindicato partiu ontem, no início da tarde, levando 400 companheiros

COM FHC
ARROCHO!

Campanhas salariais

Página 2
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COM LULA
AUMENTO REAL!
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Publicidade

Santo André
Centro Universitário de Santo André........................4438-0951
Escola Superior de Administração e Gestão.............4436-8800
Faculdade de Medicina do ABC............................4993-5414
Faculdade de Tecnologia Radial............................5541-5563
Faculdades Integradas Coração de Jesus................4433-7477
FEFISA - Faculdades Integradas S. André................4451-0700
Instituto de Ensino Superior Santo André..................4438-9277
Universidade do Grande ABC................................4991-9800
Universidade Norte do Paraná.........................(43)3371-7473
Universidade Região do Pantanal..........................4992-3122

São Bernardo
Faculdade Anchieta..............................................6823-1000
FASB - Faculdade de São Bernardo........................4335-3277
Faculdade Tecnologia Anchieta..............................6823-1012
Faculdade Interação Americana.............................4335-5070
Universidade Bandeirante......................................4362-9000
Universidade Metodista.........................................4366-5300
Universidade Norte do Paraná.........................(43)3371-7473
Universidade Região do Pantanal..........................4992-3122
Fundação Inaciana Sabóia de Medeiros.................4353-2900

São Caetano
Faculdade Editora Nacional..................................4223-7802
Faculdade Paulista de Serviço Social......................4238-6922

Diadema
Faculdade de Administração de Diadema..............4056-5651
Faculdade Diadema.............................................4056-5651
Universidade de Santo Amaro...............................4048-2223
Universidade Norte do Paraná........................(43)3371-7473
Universidade Região do Pantanal..........................4057-4811

Mauá
Universidade Metodista.........................................3421-8053

Ribeirão Pires
Faculdades Integradas Ribeirão Pires.....................4828-2066

ProUni tem 2.650 vagas no ABC

Das 1.424 faculdades e
universidades cadastradas no
ProUni em todo o País, 28 de-
las estão no ABC e oferecem
2.650 vagas em todas as áreas
do conhecimento.

No total, o ProUni ofe-
rece 108 mil bolsas, 64,7 mil
integrais e 43,3 mil parciais.

As inscrições devem ser
feitas até o dia 16 pelo sítio
http://prouni-inscricao.
mec.gov.br/prouni.

Para concorrer às bolsas

Com o programa, alunos têm bolsas parciais e integrais

o candidato deve ter cursado
escola pública e tirado pelo
menos nota 45 na avaliação
do Enem. Para conseguir
uma bolsa integral eles devem
provar renda familiar, por
pessoa, de até um salário mí-
nimo e meio, ou de até três
salários mínimos para bolsas
parciais.

Ao preencher a ficha o
estudante deverá fazer uma
combinação de cinco cursos
e cinco instituições de ensino.

Instituições do ABC no ProUni

ANUNCIE NA TRIBUNA

LIGUE:
9992-0326

Em um Campeonato
sem grandes estre-

las, Rogério Ceni mere-
ceu o título de melhor jo-
gador do Brasileirão.

Confirmando que
tem o melhor time do

País, o São Paulo foi a
agremiação mais pre-
miada.

Souza, Fabão, Mi-
neiro e o técnico

Muricy completaram a
lista.

O ano não foi mesmo
dos paulistas. Ne-

nhuma outra equipe do
Estado teve algum atleta
escolhido.

Terminado o Tor-
neio, classificaram-

se para a Libertadores
São Paulo, Internacional,
Flamengo e Grêmio.

Santos e Paraná vão
para a Pré-Liberta-

dores.

Disputam a Sul-
Americana Vasco,

Figueirense, Goiás, Co-
rinthians, Cruzeiro, Bo-
tafogo e Atlético-PR.

Caíram Ponte Preta,
Fortaleza, São Cae-

tano e Santa Cruz.

Fantástica a par-
tida em que o vô-
lei masculino con-
quistou o bicam-

peonato mundial diante
da Polônia.

Desde o início de
2000, a seleção
foi para 17 finais
e ganhou 14 títu-

los nas 18 competições
que participou.

O time foi ainda
cinco vezes cam-
peão da Liga
Mundial e venceu

as Olimpíadas de 2004,
feito só igualado até ago-
ra pela URSS e EUA.

“Esse time é uma
lenda”, falou a-
pós a derrota o
técnico polonês.

Ele está coberto de razão.
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Mais aumentos com
Lula que com FHC

Salários

As campanhas salariais foram melhores durante o governo Lula

Maracutaia
ONG que atua em
16 presídios de São
Paulo contratou o
PCC para prestar
serviços.

Ninguém viu?
A quadrilha emitiu
notas frias, apresentou
contas fraudulentas,
tirou dinheiro dos
presos, desviou
combustíveis e facilitou
a fuga de prisioneiros.

Vai queimar
Nagashi Furukawa, ex-
responsável pelo setor,
diz que coloca a mão no
fogo pelos diretores das
ONGs.

Não pode!
O Ministério Público
aumentou o salário de
seus integrantes além
dos valores permitidos
por lei.

Muita grana
Eles recebem R$ 22,1
mil e querem ganhar R$
24,5 mil. A Constituição
proíbe.

Exemplo
O Pará criou a maior
área de preservação
florestal do mundo. Seu
território supera
Portugal e Suíça juntas,
e abriga mil espécies
diferentes de animais.

Goleada
Hugo Chávez venceu as
eleições presidenciais
na Venezuela com quase
o dobro de votos do seu
adversário.

Por quê?
Odiado pela grande
mídia, Mino Carta foi
escolhido o mais
importante jornalista
no Brasil pela influente
Associação dos
Correspondentes
Estrangeiros.

Segunda chance
Os divórcios
aumentaram 15% em
2005, maior crescimento
já registrado no Brasil.
Em compensação, o
número de segundos
casamentos subiu 7%.

Neste domingo, 10 de
dezembro, o Clube de Cam-
po dos Metalúrgicos estará
fechado para realização de
evento para 500 crianças de
comunidades carentes de
São Bernardo e Diadema.
Elas são apoiadas pelos gru-
pos Super Amigos, dos tra-
balhadores na Scania, e Mar-
cando o Território, dos tra-
balhadores na Brasmetal.

Mais informações no
4339-3025, com Terezinha.

Clube fecha
domingo

Feriado em
Diadema

Devido ao aniversário de
Diadema, a Regional do Sin-
dicato na cidade não atende-
rá nesta sexta-feira, dia 8.

Doadores
de sangue

Sônia Maria França e
Gilberto Germano Mar-
tins passaram por cirúr-
gias e precisam de doado-
res de qualquer tipo de
sangue.

Sônia está internada
no Hospital Mário Co-
vas, Av. Henrique Calde-
razzo (ao lado do Hospi-
tal Brasil), em Santo An-
dré. O banco de sangue
funciona das 8h às 13h e
o telefone é 6829-5000.

Gilberto, ex-trabalha-
dor na Volks, está interna-
do no Hospital Anchieta,
rua Silva Jardim, 470, Cen-
tro de São Bernardo (traves-
sa da Marechal Deodoro).

As conquistas salariais
dos trabalhadores no ABC
durante os quatro primeiros
anos do governo Lula foram
muito maiores que os reajus-
tes acumulados nos oito anos
de  FHC, quando os compa-
nheiros na região acumula-
ram perdas.

Pesquisa baseada nos re-
sultados das campanhas sala-
riais de quatro dos mais im-
portantes sindicatos da região
mostra que o pessoal conse-
guiu aumento real médio de
6,66% no primeiro manda-
to do PT contra perdas de
2,78% nos oito anos de ges-
tão do PSDB.

Os metalúrgicos do
ABC foram os que acumula-
ram o melhor saldo. De
2002, quando Lula tomou
posse, até 2006, a categoria
registrou 12% de ganhos aci-

O supervisor do Diee-
se em São Paulo, Silvestre de
Oliveira, explica que Lula
incentivou um ambiente
econômico diferente no
País, permitindo os ganhos
salariais dos trabalhadores.
Taxas de inflação controla-
das e balança comercial que
voltou a dar lucros são ou-
tros fatores apontados pelo
economista.

Oliveira destaca, po-

ma da inflação.
Entre 1996 a 2002,

quando FHC esteve no po-
der, a companheirada obte-
ve apenas a reposição da in-
flação do período. O presi-
dente do Sindicato, José
Lopez Feijóo, lembra que no
mandato dos tucanos o setor
automotivo vivia em crise, o
desemprego era alto e não se
abriam vagas.

“Hoje, a renda cresce, a
inflação está sob controle e há
programas sociais que garan-
tem a distribuição de renda”,
destaca.

Feijóo lembra ainda me-
didas como a correção da ta-
bela do Imposto de Renda e
o aumento real do salário
mínimo como fatores que
melhoraram os rendimentos
dos trabalhadores.

Categorias têm ganho real
Os moveleiros de São

Bernardo e Diadema vieram
logo a seguir nos ganhos reais
de salário além da reposição
da inflação.

No governo Lula, a ca-
tegoria teve aumento real de
6,59% contra os 3,86% con-
quistados com os tucanos. O
presidente do Sindicato da
categoria, Cladeonor Neves,
recorda que na década pas-

sada só se ouvia choradeira
dos patrões. “Eles reclama-
vam que não vendiam”, diz.
“Agora não podem usar mais
essa desculpa”, completa.

Os Químicos do ABC
aparecem em terceiro lugar,
com 5,33% de aumento real
com o PT e 4,16% de per-
das sob o PSDB.

O presidente do sindi-
cato, Paulo Lage, classifica a

diferença como gritante. “En-
frentamos recessão e demis-
são em massa, mas nos mobi-
lizamos e o novo governo
mudou sua política para o
setor”, afirma.

Fechando a lista estão os
bancários do ABC. Eles tive-
ram 2,92% de aumento no
governo Lula e uma perda
incrível de 7,68% nos anos
FHC.

Emprego e negociação
são as receitas

rém, a estabilidade econô-
mica do governo Lula e sua
disposição em dialogar com
os trabalhadores como os
maiores fatores para os au-
mentos salariais.

“Hoje, o mercado de
trabalho está em crescimen-
to e o espaço de negociação
entre o trabalho e o capital
foi ampliado, aumentando
o poder de barganha dos
trabalhadores”, conclui.
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CUT entrega pauta amanhã
Marcha a Brasilía CONFIRA SEUS DIREITOS

A súmula
vinculante

Departamento Jurídico

Parte da caravana dos metalúrgicos do ABC pouco antes de embarcar para Brasília

Mínimo é fonte de renda de muitos trabalhadores
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DRA. LILIAN PETECOF GOMES OGEDA - (Trat. Canal - Odontopediatria)
DR. ALTAIR NACARATO  - (Buco Maxilo e Extração Dentes do Ciso)
DR. WAGNER ROSA JR. - (Periodontista)

LABORA TÓRIO DE PRÓTESE PRÓPRIO
Rua José Bonifácio, 671 - Salas 1 e 1A  - (próximo ao

Sindicato) - Tel./Fax: 4127-0418  - S. B. do Campo - CEP 09721-161

DR. REMILSON TEIXEIRA GOMES

- Especialista em Periodontia - (Gengiva / Tártaro)
- Especialista em Prótese Dentária
- Clínico Geral
DR. ANTONIO HELIO FABIO  - (Implante)

ODONTOLOGIA
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Pelo menos 10 mil pes-
soas são esperadas hoje em
Brasília na terceira Marcha a
Brasília. Entre elas, 405 me-
talúrgicos do ABC.

O ato pressionará o go-
verno por um reajuste que ele-
ve o mínimo para R$ 420,00
e pela correção a tabela do
Imposto de Renda em 7,7%.

“O que queremos é que
o governo e o Congresso
olhem para as 44 milhões de
pessoas que recebem o míni-
mo”, disse o presidente da
CUT, Artur Henrique.

Ato
Às 10h terá início a ca-

minhada rumo à Esplanada
dos Ministérios, onde será
realizado ato político.

Amanhã, os dirigentes
das centrais têm audiências
com ministros e com deputa-
dos e senadores para entrega
oficial da pauta de reivindica-
ções e início das negociações,
já que o Orçamento prevê um
mínimo de R$ 367,00.

Um parcela significativa de trabalha-
dores brasileiros ganha o salário mímino.
A maior proporção deles está na região
Nordeste, segundo o Dieese.

A partir da Pesquisa de Emprego que
faz mensalmente em seis regiões, o Dieese
mostrou que Recife tem maior número de
trabalhadores, 40%. Em seguida, aparece
Salvador, com 37%. O menor percentual
está em Porto Alegre, com 13%. Distrito
Federal e São Paulo aparecem com 17%.

Belo Horizonte tem 24,6%.
O Dieese revelou que o mínimo tem

maior relevância na renda das mulheres e
jovens. Em Recife e em Salvador metade das
mulheres recebe até um salário mínimo.

Para o Dieese, apesar de o salário míni-
mo ter incidência entre trabalhadores de to-
das as idades, o valor tem maior importância
para os mais jovens, pois entre 35% e 40%
dos trabalhadores entre 16 e 24 anos rece-
bem um salário mínimo.

O Brasil nunca discutiu
tanto a necessidade de re-
forma do Poder Judiciário
como neste momento. Des-
de a promulgação da Cons-
tituição Federal (CF) em
1988, o legislador tenta im-
primir maior rapidez no an-
damento dos processos na
Justiça e resolver os proble-
mas criados por ele mesmo
na edição das leis.

Nasceu então, em 2004,
com a Emenda Constitucio-
nal nº 45, a súmula vin-
culante (art. 103-A, CF).

Criticada por uns e
aprovada por outros, o ob-
jetivo da súmula é que, após
inúmeras decisões proferi-
das sobre um mesmo caso
pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), os demais
juízes de todo o Brasil, “vin-
culem-se” a esta decisão,
impedindo, assim, decisões
contrárias às do STF.

Na prática, significaria
dizer que, o que foi decidido
pelo STF, não poderá ser
contrariado pelos juízes de
instâncias inferiores.

Assim, de um lado, os
críticos da medida apontam
para um “engessamento”
no poder de decisão dos
juízes. Por outro, afirma-se
que a adoção da súmula
vinculante agilizará o anda-
mento dos processos e evi-
tará que estes cheguem até
aos tribunais superiores.

Projeto de lei
O projeto de lei que re-

gulamenta a edição da
súmula vinculante já foi
aprovado pelo Congresso
Nacional e encontra-se, nes-
te momento, aguardando a
sanção do presidente Lula
para entrar em vigor.

O STF andou bem ao
decidir, por exemplo, que a
aposentadoria requerida
pelo trabalhador não extin-
gue o contrato de trabalho,
permitindo que estes rece-
bam a indenização de 40%
sobre todo o período traba-
lhado quando dispensados.
Espera-se do Supremo a mes-
ma lucidez para sumular esta
e outras matérias de impor-
tância para o trabalhador,
acelerando o andamento dos
processos e efetivando a pro-
teção às conquistas de direi-
tos pelos trabalhadores.

Conquista

PLR aprovado na Robrasa

Em assembléia ontem à tarde,
os companheiros na Robrasa, de
Diadema, aprovaram proposta de
PLR negociada entre o Sindicato e
a fábrica.

Eles receberam no início do
ano a primeira parcela e no próxi-

mo dia 28 pegam a segunda.
Os companheiros  terceiriza-

dos que foram efetivados no decor-
rer deste ano terão pagamento pro-
porcional, enquanto os estagiários
receberão o equivalente à metade
do salário.

Prejuízo

Eluma muda data de
pagamento e mordida

do leão aumenta
Em novembro, a

Eluma, de Santo An-
dré,  mudou a data de
pagamento dos com-
panheiros horistas para
os dias 15 e 30. O que
parecia uma simples
medida administrativa
acabou por provocar
uma mordida maior
do Imposto de Renda.

Isso porque três
pagamentos ficaram
encavalados em no-
vembro. No dia 5, o
pessoal recebeu o salá-
rio de outubro, no dia
15 veio o vale e no dia

30 o salário. Junto com
isso, o pagamento de
novembro foi corrigi-
do em 5% devido ao
reajuste da campanha
salarial.

O que mais revol-
tou o pessoal foi a fábri-
ca fazer a mudança uni-
lateralmente, quando
poderia tentar uma al-
ternativa que não pesas-
se no bolso do pessoal.

Por conta da mu-
dança, a maior parte
dos companheiros pu-
lou da faixa dos 15%
para os 27,5%.

Trabalhadores na Robrasa aprovam a PLR em assembléia realizada ontem


