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Educação, saúde, segurança, habitação e transporte tiveram
verbas cortadas no orçamento de São Paulo para este ano.

No ABC, R$ 27 milhões deixarão de ser investidos.
É o choque de gestão dos tucanos. Página 3

Jornada de trabalho
começa melhor na Grob

Desde ontem, os trabalhadores passaram a contar com
café da manhã reforçado antes de iniciar o serviço.

Página 2

SERRA CORTA VERBA
DE ÁREAS SOCIAIS

Continua arrecadação
para luta na Fris

Os companheiros na Grob doaram R$ 4.200,00
e a arrecadação continua em várias fábricas.
É a solidariedade da categoria para manter

a luta dos trabalhadores na Fris.
Página 2

Biro Biro eleito
presidente da FEM-CUT
Valmir Marques, o Biro Biro, presidente

do Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté, foi eleito presidente da

Federação Estadual dos Metalúrgicos da
CUT (FEM-CUT) no Congresso

realizado no último final de semana.
Quatro metalúrgicos do ABC fazem

parte da nova diretoria.
Página 3

Dê sua opinião sobre
o ensino no Sesi

O Sindicato quer conhecer a opinião de
pais de alunos a respeito da cobrança de
mensalidade e da qualidade de ensino.

Formulário da pesquisa está na página 4.
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1 - Nome _______________________________________________________________________________(opcional)

2 - Endereço ____________________________________________________________________________(opcional)

3 - Seu(s) filho(s) estuda(m)  no ______ano do Sesi nº ___________Bairro _____________________________________

no ______ano do Sesi nº ___________Bairro _____________________________________

no ______ano do Sesi nº ___________Bairro _____________________________________

4 - Seu(s) filho(s) utiliza(m) transporte escolar para ir à escola             Sim            Não

5 - Qual seu gasto com o transporte escolar? R$ ___________________________

6 - Você é a favor da cobrança de mensalidade escolar pelo Sesi?          Sim            Não

Por quê? ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

7 - Caso você tenha mais de um filho, você teve que tirar algum deles da escola por causa da cobrança de mensalidade?
Sim             Não

8 - Você conhece alguém que tirou o filho da escola por causa da cobrança da mensalidade?
Sim            Não                    Quantas pessoas? _______________________________

9 - Você paga mais alguma coisa para a unidade do Sesi onde seu filho estuda?
Sim            Não                    O quê? ________________________________________

10 - Seu(s) filho(s) fica(m) fora das dependências da(s) escola(s) quando chega(m) atrasado(s) ou quando a aula termina mais cedo
Sim             Não

11 - Quais os problemas da escola onde seu(s) filho(s) estuda(m)?
Faltam monitores
Faltam funcionários
Falta pessoal da limpeza
Banheiros sujos
Falta papel higiênico
Prédio/salas sem manutenção
Falta merenda
Falta educação aos funcionários
Falta segurança

12 - Que outras críticas você tem com relação ao curso? ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

13 - O que é preciso fazer para melhorar o curso? _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

14 - Você participa das reuniões de pais da escola?            Sim           Não

Por quê? ________________________________________________________________________________________

15 - Avalie a atuação do diretor desta unidade do Sesi dando nota de 1 a 10. Sesi nº______Sesi nº______Sesi nº______
     Nota________Nota_______ Nota________

16 - Avalie a qualidade de ensino desta unidade do Sesi dando nota de 1 a 10. Sesi nº______Sesi nº______Sesi nº______
Nota_______ Nota_______ Nota_______

17 - Você é favorável à criação de uma associação de pais para encaminharmos nossas reivindicações e defendermos nossos
direitos?              Sim             Não

Por quê?_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

18 - Os senhores pais aceitam participar de manifestações e de uma reunião para buscar um encaminhamento conjunto para
o problema da cobrança da mensalidade escolar e outras questões de seu interesse?                Sim                   Não

19 - Qual dia da semana é melhor para esta reunião? ______________________________________________________

Comentários:_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PESQUISA SESI
O objetivo desta pesquisa é saber a opinião dos pais que têm filhos matriculados nas escolas do Sesi sobre a
mensalidade escolar, que passou a ser cobrada este ano, e outros problemas nas unidades da instituição que
afetam a vida dos alunos. Preencha todas as questões e devolva o formulário aos membros da representação

sindical no seu local de trabalho, ou entregue na Sede do Sindicato ou nas Regionais Diadema e Santo André.

Esta pesquisa é uma iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Federação Estadual dos
Metalúrgicos da CUT, Federação Estadual dos Metalúrgicos da Força Sindical, Confederação Nacional dos Metalúrgicos da Força Sindical
e Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT.

Partidas importan-
tes no meio da sema-

na são aperitivos para o
grande clássico que San-
tos e São Paulo fazem
domingo.

O Peixe, líder no
Paulistão e na Li-
bertadores, pega o

fraco Rio Branco quinta-
feira.

No mesmo dia, o
Tricolor, invicto há
26 partidas, en-

frenta o Guaratinguetá
defendendo a vice-lide-
rança.

O Palmeiras,
ainda empol-
gado com o re-
sultado do clás-

sico, joga contra o forte
Noroeste amanhã.

Também amanhã,
o Corinthians, à
beira de nova cri-

se, tem como adversário
o mediano Marília.

Leão escalou o
Corinthians tão
mal no domingo,

que o time não mostrou
padrão tático, disciplina
de jogo, nem articulação
entre defesa e ataque.

Já o Palmeiras,
comandado por
Edmundo, sou-
be administrar

o confronto e sobrou no
Morumbi.

Comenta-se que o
técnico do Timão
só não caiu ainda

porque é protegido de
Dualib.

Favorito ao título
sul-americano sub-

17, disputado no Equa-
dor, a Seleção Brasileira
de Futebol vacilou na es-
tréia e perdeu para o
Peru. Quinta pega a Bo-
lívia.

Pesquisa mostra que
a maior torcida do

Rio de Janeiro é a dos que
não gostam de futebol,
com 6 milhões de adeptos.
O Flamengo vem a seguir,
com 5 milhões.
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NOTAS E RECADOS

Pica-Pau e os diretores do Sindicato Buda e Zé Paulo inauguram café

Trabalhadores
conquistam café da manhã

Grob

Começam a chegar arrecadações
Fris Moldu Car

Eleição
de CIPA

na Kostal

OrganizaçãoMuda ou não?
Na reunião de hoje com
os governadores, Lula
vai propor mudanças no
recolhimento do ICMS
para acabar com a
guerra fiscal entre os
Estados.

Quero mais
Já os governadores vão
pedir mais verbas
federais e a inclusão de
obras estaduais no PAC
- Programa de
Aceleração do
Crescimento.

Sobe!
No ano passado, as
exportações da região
do ABC somaram mais
de 13 bilhões de reais,
com crescimento de 18,5%
em comparação a 2005.

Desce!
Na capital, todas as 621
escolas estaduais
tiveram nota abaixo da
média na prova do Enem
- Exame Nacional do
Ensino Médio.

Agora pode
A Justiça decidiu que a
rede Cinemark terá de
aceitar cliente com
pipoca comprada fora
de suas dependências.

Parabéns!
Repentistas e grupos
musicais se reuniram
ontem na Praça da Sé
para comemorar os 60
anos da primeira
gravação de Asa
Branca, de Gonzagão.

Que pena
Seis roubos a banco,
três chacinas, 15 mortos
e nove feridos é o saldo
da violência, na última
semana, na região
metropolitana de São
Paulo.

Fora!
No Rio, 20 policiais
militares foram presos
por participação em
milícia que atuava na
região dos lagos.

Forcinha de lá
O Brasil quer ajuda de
Bush na definição e
regulamentação sobre
uso e distribuição de
biocombustível.

Forcinha daqui
Bush quer ajuda de Lula
para que o presidente
venezuelano Hugo
Chávez diminua seu
discurso anti-
americano.
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Publicação diária  do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC
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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
Convênio

com o
Sindicato

desde 1991
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Publicidade

Desde ontem, os cerca
de 600 trabalhadores na
Grob, em São Bernardo, es-
tão tomando café da manhã
pago pela empresa na entra-
da de cada um dos três tur-
nos, às 5h15, 7h e 7h45.

"A reivindicação é anti-
ga, mas iniciamos as negocia-
ções com a fábrica em setem-
bro e hoje (ontem) estamos
comemorando a conquista
que é de todos", disse Luis
Sérgio Batista de Oliveira, o
Pica-Pau, coordenador do
Comitê Sindical.

Até a semana passada,
quem chegava para o serviço
só dispunha de um cafezinho
tirado em alguma das máqui-
nas espalhadas pela fábrica.
Agora, todos têm à disposição
antes do início da jornada um
desjejum de café, leite, pão,
manteiga e frios.

"Essa alimentação per-
mite aos companheiros traba-
lharem tranquilos até a hora

do almoço", relatou o coor-
denador do CSE.

Esta é mais uma con-
quista dos trabalhadores na
Grob após terem ampliado a
organização no local de tra-
balho.

Cargos e salários
Agora o pessoal reivindi-

ca que a fábrica implemente
a área de descanso conforme
já negociado e mude os uni-
formes.

Hoje eles trabalham de

capa, o que não é seguro,
atrapalha e é desconfortável.
Outra luta é pela implanta-
ção de um plano de cargos e
salários.

“Os companheiros com-
preenderam a importância
que uma forte representação
no local de trabalho tem para
alcançarmos nossas conquis-
tas”, afirma Pica-Pau. “Esta
organização combinada com
um canal de negociação que
estamos construíndo faz toda
a diferença”, finalizou.

Os companheiros e
companheiras na Kostal,
de São Bernardo, esco-
lhem seus novos cipeiros
nesta quinta-feira.

O Sindicato apóia
um time afinado com a
luta por melhores condi-
ções de trabalho.

Os candidatos são:
Henrique Girão Ferreira,
Venêncio Dornelas, o Ale-
mão; Paulo Miguel da Sil-
va, o Paulão; e Manoel
Francisco Filho, o Tiri-
rica.

Os metalúrgicos do
ABC atenderam o apelo do
Sindicato. Começam a che-
gar na Sede, em São Ber-
nardo, as primeiras arrecada-
ções feitas pela categoria para
colaborar com a luta dos com-
panheiros na Fris Moldu Car,
que estão em greve para ga-
rantir seus salários e direitos.

Já recolheram cestas bá-
sicas os trabalhadores na IGP,
em Diadema, Proema e fun-
cionários do  Sindicato. En-
tregaram contribuições em
dinheiro para a luta na Fris

os companheiros na Grob no
valor de R$ 4.200,00, que
serão convertidos em cestas
básicas. Ao mesmo tempo,
diversas listas de arrecadação
estão sendo passadas entre os
trabalhadores na base.

Agradecimento
“Desde já o Sindicato

agradece as contribuições em
nome dos companheiros na
Fris”, frisou José Paulo No-
gueira, diretor do Sindicato.

"É exatamente esta soli-
dariedade da categoria que

precisamos para ter força e
continuar a luta", comentou
o coordenador da Comissão
de Fábrica na Fris, Edson
Ferreira da Costa. "Continua-
mos contando com o apoio
de todos os companheiros
porque nossa luta é dura, mas
com a ajuda da categoria te-
mos condições de vencê-la",
afirmou Edson.

A situação do pessoal na
Fris é desesperadora. Eles en-
traram na terceira semana de
greve por atraso de dois me-
ses no salário.
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Saúde e educação são as mais prejudicadas As mulheres e
a ação sindical

São Paulo

Poder para mudar prioridades

Biro Biro é o novo presidente da FEM-CUT
Categoria

SAIBA MAIS

Departamento de Formação

Biro Biro, ao lado de Adi, fala aos congressistas depois de eleito

Na semana em que co-
memoramos o Dia Interna-
cional da Mulher, vale a
pena destacar aspectos reve-
lados por pesquisa sobre o
perfil dos delegados e dele-
gadas que participaram do
9º Congresso Nacional da
CUT, realizado em junho de
2006. Os dados estão inti-
mamente relacionados à
luta pela igualdade nas re-
lações de gênero.

Uma constatação é que
o número de delegadas com
curso superior e pós-gra-
duação é superior ao de de-
legados, enquanto que as re-
munerações mais elevadas
(acima de 5 salários míni-
mos) demonstram que os de-
legados recebem melhores
salários.

Vemos aqui a reprodu-
ção da realidade do mundo do
trabalho onde as mulheres,
apesar de apresentaram esco-
laridade mais elevada, estão
em postos de trabalho menos
valorizados socialmente e
com menor remuneração.

Outro dado da pesqui-
sa retrata que 73,4% dos
delegados são casados e com
união estável, enquanto que
61,1% das delegadas são sol-
teiras, divorciadas ou viú-
vas, o que demonstra que as
mulheres têm dificuldades
para conciliar sua vida fa-
miliar e a atividade sindical.

Assim, podemos verifi-
car que mesmo nos espaços
onde se debate e se organi-
za a luta dos trabalhadores,
ainda vemos acontecer o
que historicamente a socie-
dade sempre  reproduziu, ou
seja, a desigualdade nas re-
lações de gênero.

Manifestações, festas e
debates estão previstos para
o 8 de Março. No entanto, é
preciso que façamos do Dia
Internacional da Mulher um
dia de reflexão, pois apesar
de termos assistido a signi-
ficativos avanços, ainda são
muitos os obstáculos que
impedem a valorização da
participação feminina como
agentes políticos nos sindi-
catos, empresas e governos.

Parabéns às mulheres e
aos homens que buscam na
igualdade de direitos a cons-
trução de uma sociedade
igualitária.

O presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de
Taubaté, Valmir Marques da
Silva, o Biro Biro, é o novo
presidente da Federação Es-
tadual dos Metalúrgicos da
CUT (FEM-CUT). Ele foi es-
colhido ao final do 5º Con-
gresso da Federação, que acon-
teceu no último fim de sema-
na na cidade de Louveira.

Biro Biro substitui Adi
dos Santos Lima, do Comitê
Sindical da Mercedes-Benz,
que presidiu a Federação nos
últimos seis anos e é o atual
secretário-geral da CUT São
Paulo.

Algumas das priorida-
des da nova direção da FEM-
CUT são:

• luta por uma nova or-
ganização sindical às entida-
des filiadas, com a implanta-
ção dos Comitês Sindicais de
Empresa.

• defesa do Programa de

Uma novidade, em es-
pecial para as trabalhadoras
metalúrgicas, foi a criação
da Secretaria Estadual sobre
a Mulher Trabalhadora da
FEM-CUT.

Ela está sendo coman-
dada por Rosimar Dias Ma-

Aceleração do Crescimento,
o PAC, com contrapartidas
sociais aos trabalhadores.

• fortalecimento das
campanhas salariais, com a
valorização dos salários e a
ampliação dos direitos sociais.

• luta contra cobrança
de mensalidades no Sesi.

• implementação de po-
líticas de gênero que pro-
movam a igualdade de opor-
tunidades para as  metalúrgi-
cas de todo o Estado.

Quatro metalúrgicos do ABC na direção
chado, a Rose, do Comitê Sin-
dical na Makita.

Além dela, outros meta-
lúrgicos do ABC fazem par-
te da diretoria da Federação.

Hélio Honorato, o Heli-
nho, coordenador na Regio-
nal Diadema, assumiu a se-

cretaria de finanças; Nelsi
Rodrigues da Silva, o Mor-
cegão, do Comitê Sindical
na Mahle Metal Leve, é o
secretário de políticas sociais;
e Valdenilson de Lira, do Co-
mitê na Scania, assumiu a se-
cretaria de política sindical.

Os deputados aliados ao
governador Serra, com
PSDB e PFL à frente, apro-
varam no final de fevereiro
orçamento estadual de R$
84,9 bilhões para este ano.

Apesar da forte pressão
da bancada de oposição, com
o PT à frente, o orçamento
foi aprovado sem nenhuma
alteração.

Com maioria de votos, os
deputados governistas derru-
baram mais de 11 mil emen-
das, inclusive as 146 emen-
das regionais aprovadas nas
audiências públicas realizadas
em todo o Estado.

Para os deputados do
PT, o orçamento é um retro-
cesso, já que reduz investi-
mentos em todas as áreas, a
começar por educação, saú-
de, segurança e habitação.

O mais grave foi o veto
à proposta que aumentava de
9,57% para 10,43% o repas-
se de recursos do ICMS para
as universidades estaduais
(USP, Unesp e Unicamp),
FATECs e ETEs.

Na área da Saúde, o vo-
lume de recursos foi cortado

em 37% em comparação
com as verbas destinadas ao
setor no ano passado.

Os cortes alcançam to-
das as áreas sociais nas mais
diversas formas. Na Seguran-
ça, os recursos para a constru-
ção de presídios foram redu-
zidos pela metade. Na área de
inteligência policial o aumen-
to foi zero. Serra vetou extensão do trólebus até Rio Grande da Serra

Na proposta de orçamento deste ano, o
governo tucano voltou a subestimar os valo-
res para ter o possibilidade de remaneja-
mento dos recursos não previstos.

A jogada é assim. O orçamento de 2005
previa gastos de R$ 69,8 bilhões e foram ar-
recadados R$ 76,1 bilhões, com um exce-
dente de quase R$ 6 bilhões.

Alckmin fez o que quis com esse dinhei-
ro. No ano passado o excedente foi de R$ 3
bilhões.

Para este ano existe previsão de 20% de
excedente, cerca de R$ 19 bilhões.

Os deputados petistas disseram que o
orçamento do governo Serra mostrou que
os recursos existem, mas não estão sendo
destinados conforme decisões das 40 audiên-
cias públicas realizadas em todo o Estado.

Eles denunciaram a subserviência das
bancadas do PSDB e PFL e classificaram o
comportamento desses parlamentares  como
um dos mais atrasados nos últimos anos.

Região perde R$ 27 milhões
A bancada governista rejeitou todas as

propostas aprovadas na audiência pública do
ABC. Assim, a região ficou sem os R$ 20
milhões para ampliação do corredor do
trólebus até Ribeirão Pires e Rio Grande da

Serra, sem os R$ 4 milhões para o Hospital
Mário Covas e o R$ 1 milhão para melhoria
das escolas estaduais e outros recursos.

A bancada petista defendeu a regionali-
zação do orçamento, mas não foi ouvida.

Viviane Barbosa

Divulgação


