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Alunos do ensino fundamental se apressam em entregar nas escolas os trabalhos de
redação e desenho sobre os temas do 1º de maio. O prazo é segunda-feira. Além do

concurso, os sindicatos da CUT na região estão lembrando o Dia do Trabalhador com
debates, corrida, caminhada, ato, feira de artesanato e seminários. Participe! Página 3

CONCURSO DE REDAÇÃO E
DESENHO ANIMA AS CRIANÇAS

Alunos da escola Teresinha Barros Nosé, de Santo André, conversam sobre os trabalhos para o concurso

Lula vai anunciar programa de
R$ 8 bilhões para recuperar

educação do ensino básico e alfabetizar
todas as crianças até oito anos.

Página 4

Só mobilização garante
veto no Congresso

Na terça-feira vamos realizar manifestações para
pressionar o Congresso a manter o veto do presidente

Lula à emenda 3, que retira direitos trabalhistas.
Páginas 2 e 3

Programa quer
todos na escola

1º DE MAIO

EMENDA 3
Mais solidariedade na Fris.

Página 2
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Publicidade

Revolucionar a qualidade da educação
Programa de Desenvolvimento da Educação

Programa quer alfabetizar todas as crianças até os oito anos

Hora de avançar
na luta!

Projovem tem vagas
em Santo André,
Diadema e Mauá

Serviço

• Repasse de R$ 8 bilhões em quatro anos.
• Criação do Índice Nacional de Desenvolvimento da Educação, com base no

desempenho da Prova Brasil e em indicadores de evasão escolar.
• Auxílio financeiro às mil prefeituras que tiverem os piores indicadores.

• Exigência de cumprimento de metas para as prefeituras que receberem verba.
• Criação da Provinha Brasil, para alunos entre seis e oito anos de idade.

• Piso nacional para professor de R$ 800,00.
• Alfabetização de todas as crianças até os 8 anos de idade.

• Pagamento de bolsa a estudantes de 15 a 17 anos para que continuem a estudar.
• Utilização de professores no lugar de alfabetizadores

leigos no programa Brasil Alfabetizado.

O presidente Lula vai
anunciar ainda neste mês o
Programa de Desenvolvimen-
to da Educação (PDE), que
prevê, em quatro anos, inves-
timentos de R$ 8 bilhões em
42 ações que pretendem re-
cuperar a qualidade da edu-
cação, com foco nos ensinos
fundamental e médio.

As medidas do plano fo-
ram apresentadas a educado-
res, que estão fazendo suges-
tões para aperfeiçoá-lo.

Uma das metas mais ou-
sadas é alfabetizar todas as
crianças até os oito anos de
idade. Para tanto, uma das
ações é a construção e refor-
ma de 400 creches por ano.

Outra proposta é a rea-
lização de prova para alunos
entre seis e oito anos para
avaliar o grau de alfabetiza-
ção das crianças.

O projeto inova ao pre-
ver o repasse de recursos para
as 1.000 prefeituras com os
piores índices educacionais.
Essas cidades terão assessoria
de técnicos para resolver os
problemas e atingir as metas
estabelecidas. Entre outros
pontos, as prefeituras terão
de melhorar a formação dos

professores e acabar com a
indicação política para dire-
tores de escola.

Um dos pontos positivos
apontado pelos especialistas é
o planejamento de médio e
longo prazos para a educação
brasileira, e a divisão de res-
ponsabilidades entre a
União, Estados e Municípios
na melhoria dos indicadores
da educação.

Piso era reivindicação histórica
A proposta atende uma

reivindicação histórica dos
professores, que é a criação do
piso nacional.

A proposta do governo

é piso de R$ 800,00, maior
que o pago atualmente na
maioria das cidades e estados.

O programa também
prevê ações para qualificação

dos professores da rede pú-
blica, como a vinculação de
todo professor a uma univer-
sidade para garantir a con-
clusão da diplomação.

Principais medidas

As inscrições devem ser
feitas pessoalmente na se-
gunda e terça-feira da sema-
na que vem, dias 9 e 10 de
abril, das 9h às 11h e das
15h às 20h, na Sede. Turmas
de manhã, tarde e noite.

No ato da inscrição será
cobrada taxa de R$ 70,00
referente à matrícula e ma-
terial didático. A mensalida-
de vale R$ 40,00.

Informações com o pro-
fessor Ricardo, telefones
4123-8928 e 8272-4218.

Será realizada hoje na
Regional Diadema, a partir
das 8h,  uma das pré-confe-
rências dos direitos da mulher,
que vai contar com a partici-
pação da Comissão de Mulhe-
res do Sindicato.

Essa e outras reuniões
estão debatendo os temas a
serem encaminhados a 2ª
Conferência Nacional dos
Direitos das Mulheres, que
vai reunir mais de 2.000
pessoas no mês de agosto.

As representantes das
trabalhadoras estão apresen-
tando propostas em defesa da
mulher no mercado de traba-
lho como salário igual para tra-
balho igual, creches para to-
das as crianças e mesmas opor-
tunidades que os homens.

Também estão sendo
debatidas propostas contra
a violência, em defesa das
idosas, pela divisão das tare-
fas domésticas e pela criação
de políticas que possibilitem
a mulher a desenvolver sua
própria renda.

Aprenda violão e
teclado no Sindicato

Conferência das mulheres

Maria Teresinha
Franquini, mãe do

companheiro Rogério,
que trabalha na Scania,
precisa de sangue. As

doações devem ser
feitas no Hospital Brasil,
rua Votuporanga, 115
em Santo André, de

segunda sexta-feira, das
8h às 16h, e sábado
das 8h às 12h. Fone

4992-1354.

Doação de sangue

Estão abertas as inscri-
ções para o Programa Nacio-
nal de Inclusão de Jovens, o
ProJovem, que aqui no ABC
atende em Santo André,
Diadema e Mauá.

O programa consiste em
elevar a escolaridade da po-
pulação e garantir a qualifi-
cação profissional daqueles
que vivem em situação de
vulnerabilidade social.

Podem se inscrever pes-
soas entre 18 e 24 anos que
tenham cursado até o 4º ano
do ensino fundamental.

Além disso, o interessado
não pode ter nenhum víncu-
lo empregatício. A inscrição é
gratuita e pode ser feita até 13

de abril pelo número 0800-
7227777. O projeto tem du-
ração de um ano e os partici-
pantes têm aulas de todas as
disciplinas do ensino médio e
de informática. No decorrer
dos meses cada um dos inscri-
tos que cumprir 75% de fre-
qüência nas aulas e atividades
propostas recebe incentivo
mensal de R$ 100,00.

O projeto faz parte da
Política Nacional de Juventu-
de do Governo Federal.

Criado em 2005, já con-
templa mais de 164 mil jo-
vens e está presente em todas
as capitais do País e em mais
34 municípios. Este ano 80
mil vagas estão disponíveis.

Recupere perdas
do Plano Bresser

Poupança

Dia 31 de maio termi-
na o prazo para os bancos
pagarem as perdas referen-
tes do Plano Bresser nas ca-
dernetas de poupança que ti-
nham depósitos em junho e
julho de 1987, com aniver-
sário entre os dias 1º e 15.

O Sindicato mantém
um serviço jurídico especial
para reaver a diferença. A
advogada Solange Lopes,
responsável pelos processos,
avisa que para receber é ne-
cessário a pessoa procurar o
banco onde tinha a cader-
neta e pedir o microfilme ou
o extrato com o saldo de sua
poupança na época .

Ela atende na Sede do
Sindicato nas quartas-feiras,
das 16h às 18h, ou quintas-
feiras, das 9h às 11h. O
atendimento ocorrerá em
ordem de chegada.
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Pressione seu deputado

Mídia manipula para derrubar veto
Emenda 3

A sociedade está esclare-
cida sobre a emenda 3?

Ainda não, porque não
há interesse dos empresários
da mídia e de boa parte dos
patrões em divulgar o seu real
conceito. A emenda foi inclu-
ída no projeto da Super Re-
ceita a pedido dos meios de
comunicação. Como se trata

O presidente do
Sindicato, José Lopez

Feijóo (foto), afirma que
os veículos de

comunicação escondem
o debate sobre a emenda
3 e só a mobilização dos

trabalhadores pode
garantir a manutenção

do veto do presidente
Lula.

de facilitar a fraude trabalhis-
ta, eles não divulgam. Mas,
para nós, trabalhadores, a
única alternativa é lutar para
que ela seja vetada de uma
vez por todas.

E qual o motivo para de-
fender o veto?

Para preservar direitos e

evitar a fraude. Algumas em-
presas contratam trabalhado-
res que cumprem jornada fixa
de trabalho, têm chefe, têm
que produzir como qualquer
outro funcionário mas, para
diminuir os encargos traba-
lhistas, foram contratados
como pessoas jurídicas. As
empresas de comunicação
fazem muito isto.

É aí que está a fraude?
Isso mesmo! Apesar do

vínculo, esses trabalhadores
não recebem 13º salário, nem
FGTS ou outro direito traba-
lhista.

A emenda formaliza esse
tipo de contrato e o torna
cada vez mais comum. Na
prática, ela vai dificultar qual-
quer tipo de fiscalização, dei-
xando o trabalhador à mar-

gem da proteção do estado.

Sem fiscalização, vira
uma onda Brasil afora....

A emenda 3 é um estí-
mulo à fraude e um incenti-
vo à impunidade. Qualquer
patrão poderá trocar um
empregado formal por um
falso autônomo. Não podere-
mos mais exigir o pagamento
de horas extras, aposentado-
ria, férias, licença-maternida-
de, entre outros. Se não fizer-
mos nada, o veto à emenda
será votado numa sessão con-
junta por deputados e sena-
dores.

E, o que é pior, o voto
será secreto e em cédula, o
que vai impedir de descobrir-
mos quem votou a favor ou
contra. (Leia mais no Confi-
ra seus Direitos, página 3)

Pela ordem
Segundo Paulo
Bernardo, ministro do
Planejamento, o
governo pretende
mudar o controle aéreo
em clima de
tranquilidade, sem faca
no pescoço.

Mesmo tom
Após a reeleição de
Lula, a imprensa quis
impor a reforma da
Previdência como
agenda única. No
começo do ano, foi o
ministério. Agora, o
assunto se resume
apenas à crise aérea.

A propósito...
Quando foi a última vez
que você viajou de
avião?

E você, topa?
O governo da Cidade
do México convocou
todos os trabalhadores
a irem de bicicleta para
seus locais de
trabalhos.

Bombando
As vendas de veículos
registraram no primeiro
trimestre o melhor
resultado da história,
chegando a 468.652
unidades, 18% a mais
que igual período de
2006.

Miado prepotente
Frase de Leão ao se
despedir ontem: “Foi o
trabalho mais difícil e
mais arriscado que tive.
Saio do clube com o
Corinthians no mesmo
lugar, na primeira
divisão”.

Igualdade
Disposto a seguir o
Palmeiras, o Santos
juntou documentos e
pediu a FIFA
reconhecimento do
título mundial
da Recopa de 1968.

Erramos
Nas Notas e Recados de
ontem informamos que
Zurique fica na
Alemanha, mas na
verdade ela é a maior
cidade da Suíça.

Quem está recebendo o
holerite nestes dias percebeu
que voltou o desconto do
imposto sindical, pois caiu
liminar que o Sindicato ha-
via obtido há 10 anos.

Os sócios serão compen-
sados com a isenção do paga-
mento de duas mensalidades,
a de março e a de abril.

O Sindicato havia conse-
guido a liminar em 1996, tam-
bém como forma de questio-
nar uma estrutura sindical
mantida através de taxas obri-
gatórias. O imposto sindical
vale um dia de trabalho e é des-
contado todo mês de março.

Cai liminar.
Sócios isentos

Imposto Sindical

Deputados federais
dep.abelardocamarinha@camara.gov.br - PSB
dep.aldorebelo@camara.gov.br - PCdoB
dep.alinecorrea@camara.gov.br - PP
dep.antoniobulhoes@camara.gov.br - PMDB
dep.antoniocarlosmendesthame@camara.gov.br
- PSDB
dep.antoniocarlospannunzio@camara.gov.br -
PSDB
dep.antoniopalocci@camara.gov.br - PT
dep.arlindochinaglia@camara.gov.br - PT
dep.arnaldofariadesa@camara.gov.br - PTB
dep.arnaldojardim@camara.gov.br - PPS
dep.arnaldomadeira@camara.gov.br - PSDB
dep.betomansur@camara.gov.br - PP
dep.bispogetenuta@camara.gov.br - PFL
dep.carlossampaio@camara.gov.br - PSDB
dep.carloszarattini@camara.gov.br - PT
dep.celsorussomanno@camara.gov.br - PP
dep.claudiomagrao@camara.gov.br - PPS
dep.clodovilhernandes@camara.gov.br - PTC
dep.devanirribeiro@camara.gov.br - PT
dep.dr.nechar@camara.gov.br - PV
dep.dr.talmir@camara.gov.br - PV
dep.dr.ubiali@camara.gov.br - PSB
dep.duartenogueira@camara.gov.br - PSDB
dep.edsonaparecido@camara.gov.br - PSDB
dep.emanuel@camara.gov.br - PSDB
dep.eneas@camara.gov.br - PR
dep.fernandochucre@camara.gov.br - PSDB
dep.franciscorossi@camara.gov.br - PMDB
dep.frankaguiar@camara.gov.br - PTB
dep.guilhermecampos@camara.gov.br - PFL
dep.ivanvalente@camara.gov.br PSOL
dep.janeterochapieta@camara.gov.br - PT
dep.jilmartatto@camara.gov.br - PT
dep.joaodado@camara.gov.br - PDT
dep.joaopaulocunha@camara.gov.br - PT
dep.jorgetadeumudalen@camara.gov.br - PFL

Cobre dos deputados federais e senadores a defesa do veto.
Mande uma mensagem eletrônica. A lista abaixo é dos
deputados federais e senadores eleitos por São Paulo.

dep.jorginhomaluly@camara.gov.br - PFL
dep.joseanibal@camara.gov.br - PSDB
dep.joseeduardocardozo@camara.gov.br - PT
dep.josegenoino@camara.gov.br - PT
dep.josementor@camara.gov.br - PT
dep.josepaulotoffano@camara.gov.br - PV
dep.juliosemeghini@camara.gov.br - PSDB
dep.lobbeneto@camara.gov.br - PSDB
dep.luizaerundina@camara.gov.br - PSB
dep.marceloortiz@camara.gov.br - PV
dep.marciofranca@camara.gov.br - PSB
dep.micheltemer@camara.gov.br  - PMDB
dep.miltonmonti@camara.gov.br - PR
dep.nelsonmarquezelli@camara.gov.br - PTB
dep.paulinhodaforca@camara.gov.br - PDT
dep.paulomaluf@camara.gov.br - PP
dep.paulorenatosouza@camara.gov.br - PSDB
dep.pauloteixeira@camara.gov.br - PT
dep.regisdeoliveira@camara.gov.br - PSC
dep.reinaldonogueira@camara.gov.br - PDT
dep.renatoamary@camara.gov.br - PSDB
dep.ricardoberzoini@camara.gov.br - PT
dep.ricardoizar@camara.gov.br - PTB
dep.ricardotripoli@camara.gov.br - PSDB
dep.robertosantiago@camara.gov.br - PV
dep.silvinhopeccioli@camara.gov.br - PFL
dep.silviotorres@camara.gov.br - PSDB
dep.vaccarezza@camara.gov.br - PT
dep.vadaogomes@camara.gov.br - PP
dep.valdemarcostaneto@camara.gov.br - PR
dep.vanderleimacris@camara.gov.br - PSDB
dep.vicentinho@camara.gov.br - PT
dep.walterihoshi@camara.gov.br - PFL
dep.williamwoo@camara.gov.br - PSDB

Senadores
mercadante@senador.gov.br
eduardo.suplicy@senador.gov.br
romeu.tuma@senador.gov.br

AGENDA
Participe do Saúde e
Trabalho - Estão abertas
as inscrições para o
Seminário de Saúde e
Trabalho. Ele será
realizado no dia 14 de abril
no Centro de Formação
Celso Daniel. Falar com
Tiana pelo telefone 4128-
4208, até o dia 12.

Ergonomia - Módulo do
Curso de Ergonomia será
realizado nos dias 13 e 14
de abril, nos seus horários
habituais.
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Concurso de redação e
desenho anima criançada

Os riscos da
emenda 3

1º de Maio

Departamento Jurídico

Representação na Volks leva solidariedade aos trabalhadores na Fris

CONFIRA SEUS
DIREITOS

A maior preocupação
dos trabalhadores no momen-
to é a possibilidade de derru-
bada do veto presidencial à
chamada emenda 3, inserida
no projeto de lei da Super Re-
ceita. Esse projeto foi aprova-
do no Congresso Nacional e
trata de matéria exclusiva-
mente tributária. Porém, por
pressão do empresariado e da
oposição ao governo Lula, a
emenda foi igualmente apro-
vada. De forma responsável,
o presidente Lula vetou essa
inclusão.

A emenda 3 não possui
nenhuma relação com aque-
le projeto de lei. Sua finali-
dade é impedir a fiscaliza-
ção e autuação pela Receita
Federal e  Delegacias Regio-
nais do Trabalho contra a
fraude praticada nos con-
tratos de pessoas jurídicas
com apenas um titular. São
as chamadas pessoas jurídi-
cas, as PJs, contratadas pa-
ra trabalhar sem registro na
carteira, numa clara fraude
à formalização. Isso leva à
precarização dos direitos
trabalhistas duramente con-
quistados.

Novos riscos
Se com fiscalização e

aplicação de multas a situa-
ção de fraude vem aumentan-
do, imagine sem elas. Pela
proposta aprovada, somente
a Justiça do Trabalho pode-
ria dizer se um contrato com
PJ seria passível de nulidade.

Porém, num ambiente
de pouca oferta de trabalho
e muita mão-de-obra, onde
trabalhador para sustentar
sua família sujeita-se a qual-
quer tipo de trabalho, per-
guntamos: quem levaria
essa fraude ao Judiciário?
Certamente, pouquíssimos
casos chegariam à Justiça
do Trabalho e a fraude es-
taria oficializada.

A tal emenda 3 é mais
uma tentativa dos empresá-
rios em precarizar as condi-
ções de trabalho, como ten-
taram fazer com o projeto que
alterava o artigo 618 da CLT,
para que o negociado preva-
lecesse sobre o legislado. E,
não se iludam, surgirão no-
vas tentativas nesse sentido.
Nesse momento, porém, o im-
portante é a união da classe
trabalhadora e do movimen-
to sindical para defender o
veto do presidente Lula.

Os companheiros na Fris
Moldu Car, em greve por di-
reitos e salários, receberam on-
tem o resultado da solidarieda-
de dos trabalhadores na Volks.

O pessoal da Comissão
de Fábrica e do Comitê Sin-
dical entregou 600 litros de
leite e dezenas de cestas bási-
cas, além de 90 quilos de ar-
roz e feijão doados pela em-
presa de alimentos Puras.

Leite, feijão, arroz e cestas
Solidariedade na Fris

Os R$ 30,00 de aumen-
to no salário mínimo coloca-
rão mais R$ 16,8 bilhões na
economia.

De acordo com o Dieese
a arrecadação tributária sobre
o consumo terá um acrésci-
mo de R$ 4,1 bilhões.

Agora, em abril, o salá-
rio mínimo passou de R$

Mais R$16 bilhões na economia
Salário mínimo

350,00 para R$ 380,00, um
aumento de 8,57%. O rea-
juste corresponde a 3% da
inflação dos últimos 12 me-
ses e mais 5,4% de real.

O reajuste do salário foi
feito por meio de medida
provisória (MP), que tam-
bém determina os próximos
reajustes pela inflação e, au-

mento real equivalente ao
crescimento do PIB.

Ela ainda prevê que, a
partir de 2008, a data do rea-
juste do salário mínimo será
antecipada. Em 2008, em vez
de ser pago em maio, o au-
mento viria em abril. Em
2009, em março. E a partir
de 2010, em fevereiro.

Várias empresas procu-
raram o Sindicato para ini-
ciar negociações sobre a
PLR e foram marcados en-
contros com a direção da
Fiam e da Sogefi.

Na Fibam, já estão
acontecendo as negociações
com a empresa, encaminha-
das pela Comissão de Fábri-
ca e Comissão de PLR.

Em outras fábricas os
trabalhadores estão se orga-
nizando para eleger a Co-
missão de PLR. “União e
pressão em cima da empre-
sa são nossas palavras de or-
dem”, disse o diretor do
Sindicato José Paulo No-
gueira.

Ele comentou que a
campanha será encerrada no
primeiro semestre, pois no
segundo semestre haverá
campanha salarial.

Aumenta número
de negociações

PLR

O que eu quero ser
quando crescer, para
quem é aluno do 1º ao
5º ano.

Que profissão quero
exercer no futuro, para
alunos do 6º ao 9º ano.

Como a descoberta
das palavras revela o mun-
do do trabalho, para alu-
nos do MOVA-ABC.

O concurso de desenho
e redação do 1º de Maio se-
gue em andamento entre os
cerca de 50 mil alunos da
rede municipal de ensino
fundamental de Diadema e
de Santo André.

Ontem, alunos da Esco-
la Municipal Teresinha Barros
Nosé, de Santo André, parti-
ciparam de uma oficina de
quadrinhos com o cartunista
Gilmar. A oficina serviu como
estímulo às crianças participa-
rem do concurso.

Gilmar é autor da histó-

ria em quadrinhos da edição
especial da Tribuna Meta-
lúrgica, a Tribuninha, distri-
buída em toda rede de ensino

fundamental para orientar os
alunos sobre o evento.

“O concurso tem o obje-
tivo de despertar nas crianças

o valor da luta sindical e dos
trabalhadores”, afirma Sérgio
Nobre, secretário de Organi-
zação do Sindicato. Segundo
ele, esta é também uma manei-
ra do Sindicato se aproximar
ainda mais da comunidade.

O concurso é parte das
comemorações do Dia do
Trabalhador e conta com as
parcerias das secretarias de
educação nas duas cidades.
Os alunos do Movimento de
Alfabetização do ABC, MO-
VA-ABC, também partici-
pam do evento.

Premiação
As crianças devem entregar sua

redação ou desenho em sala de aula até
a próxima segunda-feira. Depois, as
escolas escolhem os melhores e enviam
para o Sindicato.

Uma comissão selecionará os ven-
cedores em cada categoria, que serão
anunciados no 21 de abril.

Os vencedores ganham um com-
putador e as escolas onde estudam ga-
nham um televisor.

Todo estudante pode participar Os temas são:
Todos os alunos do

ensino fundamental de
qualquer cidade podem
participar, escolhendo
entre uma redação ou
um desenho. No entan-
to, é necessário que a
escola concorde que ele
promova o concurso
em sua sala de aula.

Poderão enviar tra-

balhos alunos do SESI,
escolas particulares e da
rede estadual de ensino.
Nesse caso, os interessados
deverão fazer a inscrição
na Sede do Sindicato.

Outras informa-
ções pelo telefone
4128-4203 ou no por-
tal do Sindicato www.
smabc.org.br

Gilmar, ao fundo, orienta oficina com as crianças


