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Esse é o tema do 1º de Maio
deste ano no ABC.
A novidade é a participação
nas comemorações da subsede
da CUT na região e seus 16
sindicatos filiados. Página 3

Pedida a falência
da Fris Moldu Car

O Sindicato entrou com a ação
ontem para tentar  garantir os direitos e os

salários dos trabalhadores, que estão
atrasados há três meses. Página 2

Feijóo descarrega alimentos na fábrica junto de um companheiro na Fris
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Assembléia Legislativa
renovada toma posse hoje

Deputados estaduais

Mais da metade dos deputados estaduais não se reelegeu

Seja uma
Promotora

Legal

Curso

Publicidade

Tomam posse hoje os
deputados estaduais que ocu-
parão as 94 cadeiras da As-
sembléia Legislativa de São
Paulo para um mandato de
quatro anos. Mais de metade
dos políticos da  Casa foi re-
novada nas últimas eleições.

Os grandes partidos
ocupam o maior número de
vagas. O PSDB tem a maior
bancada, seguido pelo PT
(veja quadro abaixo).

A grande questão na As-
sembléia é como será sua re-
lação com o governador José
Serra (PSDB), já que Alckmin
tratou o Legislativo de manei-
ra bem pouco democrática.

O deputado Donisete
Braga, do PT de Mauá, não
é otimista.

“Avalio que o governo
Serra será a continuação do
Geraldo Alckmin, de forma
mais organizada e mais pla-
nejada”, diz o parlamentar.

Orçamento
“Fico temeroso com o

governador porque ele está
pensando em reduzir o tem-
po de debate e discussão dos
deputados e em não viabilizar
os programas que apresentou
na campanha eleitoral”, afir-

ma Braga.
O deputado lembra que

Serra reduziu 21% das ver-
bas destinadas para a juven-
tude do orçamento do ano
de 2007e fez outros cortes im-
portantes nos programas so-
ciais, além de diminuir  21%
nos investimentos em obras.

Também perderão re-
cursos o policiamento escolar,
o saneamento e outros. O
ABC foi afetado com cortes
de 27 milhões de reais.

Por enquanto a convi-
vência é possível. Um acordo
entre vários partidos, com a
participação de Serra, prati-
camente definiu que a Presi-
dência da Casa caberá a Vaz

de Lima (PSDB). A primeira
secretaria, segundo cargo em
importância, deverá ficar
com o PT.

Braga é um dos cotados
para o posto. O ABC, a pro-

pósito, perdeu duas cadeiras
na Casa e estará representa-
do por nove parlamentares.
São quatro do PT, dois do
PSDB, um do PDT, um do
PPS e um do PV.

No dia 29 deste mês
vai começar mais um cur-
so de Promotoras Legais
Populares em São Bernar-
do. O curso desenvolve co-
nhecimentos teóricos e prá-
ticos sobre leis, direito e o
funcionamento da Justiça.

As promotoras legais
aprendem quais são os
direitos assegurados e a
reconhecer as situações
nas quais não houve a re-
paração jurídica devida.
O curso oferece às mu-
lheres consciência crítica
em relação às ações que
possam prejudicar a
igualdade de direitos en-
tre homens e mulheres.

Assim, as promoto-
ras legais podem orientar,
aconselhar e promover o
Direito na vida do dia-a-
dia das mulheres em suas
comunidades.

O projeto nasceu
para desenvolver a cida-
dania e igualdade de di-
reitos. Ser promotora le-
gal significa um trabalho
diário a favor do comba-
te à discriminação.

As inscrições devem
ser feitas até o dia 20, na
Sede do Sindicato, ou
pelo telefone 4128-4200,
ramais 4280 e 4282.

A composição da Assembléia

PSDB - 24 PT - 20 PFL - 11 PV - 8 PDT - 5 PPS - 5 PMDB - 4

PSB - 4 PTB - 4 PL - 2 PSC  - 2 PP - 2 PSOL - 2 Prona - 1

Divulgação
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Publicação diária  do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC

Pessoal na Irbas quer valor maior
PLR

Sindicato pede a falência da empresa

Fris Moldu Car

Amiguinho entrega contribuição do pessoal na Cabomat ao companheiro na Fris

Protesto na
Asbrasil por

reivindicações

Luta
É meu!
Cerca de 60 deputados
federais não reeleitos
ainda não devolveram
seus apartamentos
funcionais.

Não pode!
Sete crianças indígenas
já morreram de
desnutrição na aldeia
Bororo, na cidade de
Dourados, no Mato
Grosso do Sul.

Verificação
O Ministério da
Previdência começou a
recadastrar os 2,2
milhões de aposentados
por invalidez.

Muito bem!
O pacote da educação
do governo federal vai
incluir a construção de
150 escolas técnicas em
quatro anos, ao custo de
R$ 1 bilhão.

Vai sair
Foi publicado na terça-
feira o edital de
licitação da primeira
etapa do projeto de
transposição do Rio São
Francisco.

Vergonha
Dominadas por
deputados aliados a
Serra, a comissão da
Assembléia paulista que
investigou o
desabamento do
Metrô não apontou
responsabilidades.

É o Jorge!
No dia 23 de abril, show
na praia de Copacabana
vai reunir Jorge Benjor,
Jorge Aragão, Seu jorge,
Jorge Vercilo e Jorge Du
Peixe, do Nação Zumbi.

Atraso
Senadores da bancada
da bala estão contra o
projeto que prevê a
unificação das polícias
civil, militar, federal e
rodoviária.

Verão!
Faz um mês que não
chove no Rio e os
moradores já começam a
sentir falta d'água.

Os trabalhadores na
Irbas rejeitaram proposta
apresentada pela empresa
que reajustava em apenas
2% o valor da PLR deste ano
em relação ao ano passado.

A proposta foi conside-
rada insuficiente, já que ela
está muito longe da preten-
são dos trabalhadores.

Em assembléia realizada

Sindicato e Política
A aula inaugural do
curso Sindicato e
Política, programada
para este sábado, foi
transferida para o dia
24, sábado da semana
que vem, às 9h, no
Centro de Formação
Celso Daniel. A aula
contará com um debate
entre o deputado José
Genoíno (PT), o
ministro da Secretaria
de Direitos Humanos,
Paulo Vanuchi, e o
secretário-geral do
Sindicato, Rafael
Marques.

AGENDA

Um protesto de três
horas foi a forma encon-
trada pelos trabalhado-
res na Asbrasil, de São
Bernardo, para pressio-
nar a direção da empre-
sa a atender reivindica-
ções dos trabalhadores.

A pauta já foi enca-
minhada, mas a empre-
sa se nega a receber a
representação dos tra-
balhadores para discutí-
la.

O pessoal quer
uma política de cargos
e salários, trabalho em
sábados alternados, fim
das pressões por horas
extras, fim do banco de
horas ilegal e readmis-
são de trabalhadores
portadores de doença
ocupacional

A companheirada
denuncia que a Asbrasil
está querendo fazer pró-
pria lei, passando por
cima de direitos.

Caso a empresa
continue se negando a
negociar a pauta, o pes-
soal está com disposição
de cruzar os braços e
entrar em greve.

O Sindicato está
encaminhando aviso de
greve para a empresa.

Hoje tem eleições para a
CIPA na Arteb e o Sindicato
apóia um time de luta.

São eles Edivaldo Sousa
Santos, o Perninha; Jacó de
Almeida Bezerra; Manuel
Gomes da Silva, o Mané da

terça-feira, o pessoal decidiu
aumentar a mobilização por
um valor maior e que, sem
nova negociação, o próximo
protesto será greve.

Comissão na Edem
Ficam abertas até ama-

nhã as incrições de trabalha-
dores para a eleição da co-
missão de negociação do

PLR na Edem, Vecom, A-
çofor e Moldar, empresas do
mesmo grupo e que operam
juntas na mesma planta.

A eleição será na sema-
na que vem e os compa-
nheiros devem votar nos
candidatos comprometidos
com uma negociação que
atenda aos anseios dos tra-
balhadores.

Vote em quem luta!
Eleições de CIPA

Lanterna; Carlos Alberto
Alves Freire, o Carlão; Sérgio
Rodrigues Trajano, o Japonês;
Aduvaldo Prates Alves; Pau-
lo da Silva, o Bigodinho; e
Arivaldo Santana, o Ferra-
menta.

Amanhã é o pessoal na
SMS que vai às urnas e os
candidatos apoiados pelo Sin-
dicato são Adilson Ribeiro
Moreira, o Boy, André Mou-
ra e Roberto Cardoso, o
Panda.

O Sindicato entrou on-
tem com pedido de falência
da Fris Moldu Car para ten-
tar garantir direitos dos tra-
balhadores, entre eles o acer-
to dos salários que estão atra-
sados há três meses.

A falência foi o caminho
encontrado diante da situa-
ção financeira da empresa,
que está atolada em dívidas
por causa da má administra-
ção.

Com a falência, o paga-
mento dos direitos trabalhis-
tas se torna prioridade.

Esse encaminhamento
jurídico é um dos caminhos
para tentar reverter a difícil
situação em que se encontram
os trabalhadores.

Em ato de solidariedade
realizado ontem o pessoal re-
cebeu cerca de 200 quilos de
alimentos doados pelos traba-
lhadores na Cabomat e mais
200 cestas doadas pela Fun-
dação Salvador Arena.

O presidente do Sindi-
cato, José Lopez Feijóo, disse
que tudo está sendo feito para
assegurar os direitos dos tra-
balhadores.

“Esta luta é difícil e só

Parte das 200 cestas básicas doadas pela Fundação Salvador Arena

com muita união e compa-
nheirismo poderemos vencê-
la”, afirmou.

O ato de solidariedade
também contou com a parti-
cipação de vários represen-
tantes sindicais da região.

A arrecadação de ali-
mentos continua na catego-

ria e para amanhã está pre-
vista a entrega dos alimentos
arrecadados entre o pessoal
na Mercedes.

Também estão envolvi-
dos na campanha os trabalha-
dores na Volks, Magneti Ma-
relli, Mahle e outras empre-
sas.
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CUT e sindicatos juntos no 1º de Maio do ABC
Cooptação e
Repressão II

Dia do Trabalhador SAÚDE

Dia do Trabalhador é comemorado em 1979 na Vila Euclides, em São Bernardo

Departamento de Saúde do
Trabalhador e Meio Ambiente

A Subsede da CUT no
ABC adotou neste ano o for-
mato de comemoração do 1º
de Maio lançado ano passa-
do pelo nosso Sindicato.  O
tema das comemorações é
Que futuro estamos construin-
do para o trabalho?

Assim, todos os 16 sindi-
catos filiados à Central aqui na
região estão engajados na or-
ganização das atividades e do
concurso de redação e dese-
nho para as crianças do ensi-
no fundamental de Santo
André e Diadema e alunos do
Movimento de Alfabetização
do ABC (MOVA-ABC).

Além do concurso, os
eventos do Dia do Trabalha-
dor contarão com seminários
temáticos sobre o futuro do
trabalho para jovens, mulhe-
res, pessoas com deficiência e
negros. Um outro seminário
abordará a situação dos apo-
sentados. O futuro do traba-
lho também servirá de refle-

xão para debates com especi-
alistas e lideranças sindicais
na Sede do Sindicato e na
Universidade Metodista.

“Com o concurso do
ano passado abrimos um im-
portante canal de diálogo
com a comunidade. Esse ano,
esse canal será muito maior
com a participação da CUT
e de outras categorias”, pre-
vê Sérgio Nobre, secretário
de organização do Sindicato.

Os temas do concurso

Nos debates que seguem
a divulgação do PIB (Produ-
to Interno Bruto), as elites e
seus meios de comunicação
comparam o crescimento do
Brasil com países que obtive-
ram melhores resultados. O
objetivo da manobra é claro.
Tentar desmoralizar o gover-
no Lula.

Só não falam é que,
exceto a China, a maior parte
das comparações é feita com
nações pequenas, cujo aumen-
to no PIB representa muito
pouco na economia mundial,
ao contrário do Brasil.

Quando se compara o
crescimento do PIB brasilei-
ro com o de grandes países, a
situação muda. Em 2006, o
Brasil cresceu mais que a
França, Japão, Alemanha e
Grã Bretanha.

Todos estes países fazem
parte do G-8, o grupo das
nações mais ricas do mundo
e que, sozinhas, detém 70%
das riquezas do planeta. Es-
tão fora da classificação a
China, que cresceu 10%, e a
Rússia, com 6%.

O que eu quero ser quando crescer? Sobre
esta a pergunta as crianças do 1º ao 5º ano
deverão desenvolver seus trabalhos de reda-
ção ou desenho (valem também colagens).

Já os alunos do 6º ao 9º ano deverão
responder Que profissão quero exercer no fu-
turo?, também por meio de uma redação
ou desenho. O tema para o alunos do
MOVA-ABC é Como a descoberta das pa-
lavras revela o mundo do trabalho?

O concurso, que conta com o apoio
das secretarias de Educação de Diadema e

Santo André, será lançado no dia 26 de
março. Os trabalhos deverão ser  entregues
ao nosso Sindicato até o dia 14 de abril. O
vencedores serão anunciados dia 21.

Alunos de escolas particulares, da rede
estadual e do Sesi também poderão partici-
par, desde que suas escolas peçam permis-
são para aderir ao concurso. Informações
com Cristina no 4128-4203.

Os alunos vencedores em cada catego-
ria serão premiados com computadores e
suas escolas com um televisor.

O PIB é melhor do que fazem parecer

A mídia tem lado

Crescimento e distribuição
Existe outro dado escon-

dido pelas elites. Com a valo-
rização do real e a expansão
de 2,9% da economia, o PIB
brasileiro cresceu 20% em
dólar no ano passado, segun-
do dados do banco Goldman
Sachs, em Londres, um dos
mais respeitados do mundo.
De R$ 1,6 trilhão em 2005,
a economia brasileira atingiu
R$ 1,9 trilhão no ano passa-
do, diz o banco, abrindo a
distância que separa o país de
outros emergentes, como o
México e a Coréia do Sul.

Esses dois com cresci-
mento maior de PIB pelas
contas tradicionais.

Segundo o banco, desde
o início do governo Lula o
Brasil dobrou o tamanho de
sua economia em dólares, e
se mantém à frente de Índia
e Rússia e teve um desempe-
nho melhor que a Coréia do
Sul.

Outro dado importante
para o PIB brasileiro é o peso
do consumo das famílias, que
cresce com mais vigor. Dados
do IBGE confirmam que o
consumo das famílias brasilei-
ras cresceu 3,8% em 2006.

Ou seja, ao contrário de
anos anteriores, o crescimen-
to agora é dividido entre uma
parcela muito maior da po-
pulação.

O crescimento de alguns países

Tarso Genro
será titular
da Justiça

Reforma ministerial

O mi-
nistro de Re-
lações Ins-
titucionais,
Tarso Gen-
ro (foto), foi
anunciado
ontem co-
mo o novo ministro da Justi-
ça. O atual titular do cargo,
Márcio Thomaz Bastos,
transmitirá o posto a ele em
cerimônia amanhã.

Tarso começou atuan-
do como advogado traba-
lhista em favor de sindica-
tos. Foi prefeito de Porto
Alegre por duas vezes pelo
PT, nos períodos de 1993 a
1996 e de 2001 a 2002.

Quando Lula ganhou
a Presidência pela primeira
vez, Tarso assumiu o Conse-
lho de Desenvolvimento
Econômico e Social. No ano
seguinte, em 2004, foi para
o Ministério da Educação.

Deixou o cargo para
ocupar a presidência do PT,
em lugar de José Genoino.

Terminamos nossa ma-
téria passada com a afirma-
ção “Precisamos trocar a re-
pressão pela persuasão” e
isso se fundamenta em dois
princípios básicos.

• No indivíduo, o pro-
cesso repressivo leva ao des-
conforto, ao sofrimento, ao
estresse e ao adoecimento,
quase que invariavelmente
nessa seqüência.

• No grupo, a impotên-
cia individual diante do poder
asfixiante da repressão a va-
lores vitais como a liberdade
gera corrupção, individualis-
mo, degradação de valores
morais e estagnação das ini-
ciativas pessoais e sociais.

Esses dois fatores con-
jugados são altamente noci-
vos ao processo produtivo
que, ao contrário, necessita
de lideranças no lugar de
carrascos e um ambiente de
cooperação, confiança, se-
gurança e motivação.

Engano inicial
Diante de um quadro

de mão-de-obra subdimen-
sionada, processos tecnolo-
gicamente desatualizados,
baixo nível de qualidade e cus-
to pouco competitivo, é claro
que num primeiro momento as
políticas de gestão pela repres-
são mostram efeito.

Passado esse primeiro
momento de euforia pelos
resultados positivos haverá
um refluxo, e o mais comum
é ressuscitarem os velhos
problemas, vitaminados
pela degradação irreparável
das relações humanas.

Ações e consequências
São perceptíveis as ações

repressivas em curso nas em-
presas. Demissões de traba-
lhadores por suposta baixa
performance, estabelecimen-
to de metas inatingíveis, cer-
ceamento à organização no
local de trabalho, endureci-
mento nas relações com a re-
presentação sindical, demis-
são de militantes, cipeiros e
até ameaças àqueles que se
associarem aos sindicatos.

Na outra ponta, cresce
a violência, o uso e abuso de
álcool e outras drogas, líci-
tas e ilícitas, aumentam os
casos de doenças psi-
comentais, psicossomáticas
e outras doenças relaciona-
das ao trabalho.

O suicídio e o Burn-out
(síndrome da falência psí-
quica) passam a fazer parte
do trabalho, que deveria
gerar renda, realização e
crescimento individual e so-
cial, mas traz apenas uma
suposta qualidade de vida.

*A Grã-Bretanha é formada pela Escócia, Inglaterra, Irlanda e País de Gales

França
Brasil
Japão
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*Grã-Bretanha
Estados Unidos
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