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Os trabalhadores na Ifer voltaram a paralisar o trabalho ontem, em
mais um ato pela readmissão dos membros do Comitê Sindical.
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Comunicação

Igualdade racial

Câmara aprova tevê pública

Lula dá posse ao novo ministro

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou na segunda-fei-
ra o texto principal do pro-
jeto que cria a tevê pública, 
a chamada TV Brasil. 

Pelo texto aprovado, 
fica garantido que 10% da 
programação terá conteúdo 
regional e outros 5% serão 
de produtores independen-
tes.

Para o líder do PT na 
Câmara, deputado Maurício 
Rands, a aprovação da tevê 
pública é um passo funda-
mental para a democratiza-
ção das comunicações no 
País. 

“Agora teremos um 
sistema público de comuni-
cação que terá a sociedade 
como ator principal, já que 
ela vai privilegiar a informa-
ção, a educação, a cultura 
e a diversidade regional”, 
comentou. 

Ele disse que não vai ser 
uma tevê chapa branca, con-
trolada pelo governo, já que 
está proibida a propaganda 
de autopromoção, não po-
dendo divulgar benefícios 
ou obras.

A verba para funciona-
mento da TV Brasil virá do 
Fundo de Fiscalização das 
Telecomunicações, pago pe-
las empresas privadas.

O projeto obteve 336 
deputados a favor e 103 
contra, a maioria do PSDB 
e DEM, ex-PFL.

O empresário Flávio 
Martinez, dono da CNT e 
vice presidente do PTB, for-
çou o partido a votar contra, 
mas não conseguiu. 

Disputa
As emissoras comer-

ciais são contra a tevê pú-
blica. Um dos pontos que 
criticam é a obrigatoriedade 
delas garantirem à TV Brasil 
a transmissão de jogos de 
seleções brasileiras de qual-
quer esporte, se comprarem 
os direitos mas optarem por 
não transmitir. 

O governo quer, agora, 
aprovar um marco regula-
tório para definir as respon-
sabilidades públicas. “Caso 
contrário, o controle das 
comunicações no país conti-
nuará nas mãos de quatro ou 
cinco famílias”, comentou o 
deputado José Genoíno. 

A Câmara está votando 
nesta semana as emendas 
apresentadas ao texto prin-
cipal e, em seguida, o projeto 
vai para o Senado.

Em São Paulo, a TV 
Brasil pode ser sintonizada 
no canal 68 UHF.

A TV Brasil privilegia a programação infantil em sua grade

Aprenda a tocar vio-
lão e teclado em curso na 
Sede do Sindicato. 

As aulas acontecem 
uma vez por semana, 
com duração de 1 hora 
e meia, podendo ser às 
segundas, terças ou nos 
sábados. O valor da men-
salidade é de R$ 40,00. 

Os interessados de-
vem comparecer ao 3º 
andar da Sede do Sindica-
to na próxima segunda-
feira, dia 25, das 8h30 
às 10h30 e das 15h30 às 
20h; na terça-feira, dia 26, 
das 15h30 às 20h; ou no 
sábado, 1º de março, das 
14h às 15h.

Informações com 
Ricardo pelos telefones 
4123-8928 e 8272-4218.

O presidente Lula anun-
ciou ontem, durante a posse 
de Edson Santos na Secreta-
ria da Igualdade Racial, que 
estava enviando mensagem 
ao Congresso transforman-
do essa secretaria em minis-
tério. 

O presidente elogiou 

ex-ministra Matilde Ribeiro 
e desejou boas vindas a Ed-
son Santos, sugerindo que 
ele tente fazer tudo aquilo 
que não deu tempo para 
Matilde fazer. 

O presidente também 
pediu que os representantes 
do movimento negro che-

guem a um consenso sobre 
o Estatuto da Igualdade Ra-
cial, para facilitar sua apro-
vação no Congresso.

“Enquanto vocês esti-
verem brigando, o projeto 
do estatuto vai ficar mofan-
do lá”, advertiu Lula.

“Vou trabalhar com 

afinco para continuar o que 
foi feito pela Matilde, res-
ponsável pela criação dos 
alicerces da secretaria”, afir-
mou Edson.

“O desafio é manter o 
nível dos trabalhos e acelerar 
a implementação dos proje-
tos”, disse o novo ministro.



Divulgação

saúde
Cuidado com fraudes

Departamento de Saúde do 
Trabalhador e Meio Ambiente
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notas e recados

Entidades querem aprovação 
da PEC do trabalho escravo

Emprego na região 
cresce mais que média

Pressão no Congresso

ABC

Setor industrial puxou criação de postos de trabalho na região

No seu bolso
Neste sábado, as passagens 
dos ônibus intermunicipais 
aumentam 4,24% nas 
linhas rodoviárias e 
em 5,06% nas linhas 
suburbanas. 

Responsabilidade
Mesmo com corte de 20% 
no orçamento federal de 
2008, para compensar a 
CPMF, os investimentos 
em saúde, educação 
e segurança serão 
preservados. 

Costas viradas
No livro PCC, a Facção, a 
jornalista Maria de Fátima 
Oliveira Souza afirma 
que a organização dos 
presos tinha 8 mil membros 
em 1996, e só em 2002 
o governo de São Paulo 
admitiu sua existência. 
 
Pela saúde
Comissão da Câmara dos 
Deputados analisa projeto 
de lei que torna crime 
hediondo a prática de 
adulteração de alimentos.

Na luta
PT, PSB, PCdoB, PDT e 
PRB lançaram ontem a 
Campanha em Defesa das 
Reformas Democráticas. 

Prioridade
Estes partidos querem 
pressa na votação das 
reformas tributária, política, 
educacional, urbana, 
agrária e democratização 
da mídia.

Pleito da base
O 12º Encontro Nacional 
de Padres Brasileiros 
decidiu encaminhar ao 
Vaticano documento 
pedindo a ordenação de 
homens casados. 

Atitude
A prefeitura de Londres 
lançou campanha para 
estimular o consumo de 
água de torneira. A idéia 
é reduzir a quantidade de 
embalagens das minerais.

Tanque cheio
No ano passado foram 
consumidos no Brasil  
97,5 bilhões de litros de 
combustíveis. Desse total, 
10% são de álcool.

Pelo meu direito
Uma motorista norte 
americana abandonou 
um ônibus cheio de 
prisioneiros no meio do 
trajeto argumentando que 
sua jornada de trabalho 
tinha acabado.

O Ministério da Previ-
dência Social vem traba-
lhando no sentido de redu-
zir as fraudes que consomem 
boa parte do orçamento da-
quele instituto. 

As ações da Polícia Fe-
deral estão prendendo qua-
drilhas de fraudadores que 
envolvem, em geral, médi-
cos particulares, advogados, 
funcionários administrativos 
e peritos médicos da Previ-
dência Social.

As mudanças nas regras 
para a concessão e alta pro-
gramada dos benefícios, as 
auditorias periciais, a im-
plantação do nexo técni-
co epidemiológico e do fator 
previdenciário de seguran-
ça no trabalho têm servido 
para tornar o sistema mais 
transparente e justo, além 
de proporcionar meios para 
identificar e punir funcioná-
rios com desvio de conduta. 
Centenas já foram demitidos 
por improbidade adminis-
trativa e agora respondem 
processos na justiça.

Empresas na contramão
Enquanto isso, as empre-

sas continuam pressionando 
para o afastamento de mui-
tos trabalhadores que já es-
tão em benefício há vários 
anos, que não têm incapaci-
dade para o trabalho e que 
deveriam retornar ao tra-

balho em local apropriado, 
adaptado às suas necessida-
des de trabalho e acompa-
nhados pelo serviço de saú-
de do trabalho da empresa.

Como as empresas só 
querem trabalhadores com 
plena capacidade de produ-
ção, tentam empurrar para 
o INSS e para a socieda-
de os custos e os problemas 
que são de responsabilida-
de delas. 

Uma questão de opção
Muitos trabalhadores, 

por interesse pessoal ou por 
falta de entendimento, aca-
bam apoiando o jogo da em-
presa e pressionam os sin-
dicatos para que ajudem a 
manter o afastamento. Ou-
tras vezes, procuram escri-
tórios particulares e pagam 
consultas e laudos médicos 
com promessas de afasta-
mento, alimentando os es-
quemas de fraudes.

Nosso Sindicato conde-
na esse tipo de falcatrua, 
não produz laudos fajutos e 
não participa de esquemas.

No entanto, daremos to-
do apoio aos trabalhado-
res que realmente apresen-
tem incapacidade laboral 
ou que necessitem um posto 
adequado para retornar ao 
trabalho.
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O número de postos 
de trabalho criados com 
carteira assinada em janeiro, 
no ABC, foi quase o triplo 
maior que as vagas geradas 
em janeiro do ano passado. 

Foram 3.321 vagas for-
mais abertas, um salto de 
187%, segundo o levanta-
mento do Caged,  do Minis-
tério do Trabalho. A alta no  
Brasil no mesmo período foi  
de 35%.

O setor industrial da 
região foi o que mais postos 
criou, com 59% (2.089) das 
vagas. O setor de serviços 
gerou 1.424 postos no mês. 

Em 12 meses
A geração de emprego 

na região foi consistente 
mês-a-mês.

De fevereiro de 2007 

a janeiro de 2008 foram 
abertos 38.768 postos de 
trabalho, 24% mais que os 
31.352 do mesmo período 
no ano anterior. 

Entidades ligadas às 
questões sociais preparam 
ato para março, no Congres-
so Nacional, pela aprovação 
da emenda à Constituição 
(PEC 438/01) que determi-
na a expropriação de pro-
priedades rurais em que for 
constatada a existência de 
trabalho escravo. 

A matéria já foi apro-
vada no Senado e tramita 
na Câmara dos Deputados 
desde agosto de 2004. Não é 
votada por pressão da banca 
ruralista. 

“A aprovação da PEC 
representa uma segunda 

abolição da escravatura no 
Brasil. O ato é importan-
te para colocar em prática 
esta importante ferramenta 
para os direitos humanos 
e o mundo do trabalho”, 
diz  trecho de documento 
assinado por juízes do traba-
lho, membros da Comissão 
Pastoral da Terra, da Or-
ganização Internacional do 
Trabalho (OIT) e  do Fórum 
Nacional da Reforma Agrá-
ria, entre outros.

Ação
Em quatro ações no 

primeiro mês deste ano, o 

Grupo Móvel  do Ministé-
rio do Trabalho resgatou 
aproximadamente 135 tra-
balhadores em situação se-
melhante à escravidão. As 
ações ocorreram no Pará, 
Maranhão e Mato Grosso.

Num dos casos mais 
graves, dos 28 trabalhadores 
libertados em uma fazenda 
no município de Feliz Natal 
(MT), quatro eram mulheres 
e quatro crianças.

Nas irregularidades en-
contradas nas propriedades 
constam alojamentos ina-
dequados e falta de carteira 
assinada.

FIQUE SÓCIO
DA COOPERATIVA

DE CRÉDITO
DOS

METALÚRGICOS
DO ABC.

LIGUE:
4128-4259

Metalúrgicos
escolhem Comitês 

Sindicais

Sorocaba
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Prisão de 
fraudadores 

do INSS

Contra o crimeIfer

Direito do trabalhador

Máquinas desligadas por readmissões

Patrão já bate na convenção 158

Juízes do trabalho 
apóiam convenção 

Davi fala aos trabalhadores durante ato de ontem na Ifer

Os trabalhadores na 
Ifer, em Diadema, nem 
chegaram a ligar as máqui-
nas durante todo o dia de 
ontem, em mais uma ação 
de pressão pela readmissão 
dos companheiros Chicão e 
Celso, do Comitê Sindical.

Logo de manhã houve 
assembléia em frente à em-
presa, quando o pessoal foi 
informado sobre a postura 
intransigente da direção da 
Ifer em manter as duas dis-
pensas. 

Solidários, os trabalha-
dores não entraram na fá-
brica e retornaram para suas 
casas. O pessoal do segundo 
turno tomou a mesma de-
cisão. 

“As demissões são po-
líticas, pois a empresa está 
contratando para dar con-
ta da produção”, disse o 
diretor do Sindicato Davi 
Carvalho. 

O s  p a -
trões já se arti-
culam contra a 
convenção 158 
da Organiza-
ção Internacio-
nal do Traba-
lho (OIT) que 
impede as de-
missões imoti-
vadas. 

O texto da convenção 
está no Congresso e só pre-
cisa ser votado pelo Senado, 
já que foi aprovado pela 
Câmara dos Deputados em 
1995, porém vetado no ano 
seguinte pelo governo FHC, 
que na época atendeu a um 
pedido dos patrões.

Segundo a Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI), a convenção com-
prometerá a competitivida-
de das empresas e poderá 
reduzir a oferta de empregos 
formais no país.

“É uma medida que au-
menta a insegurança jurídica 
no Brasil e representa um 
retrocesso para o ambiente 
de negócios”, disse o pre-
sidente da CNI, Armando 
Monteiro Neto. 

Essa posição dos pa-

Para ele, a demissão 
de representantes sindicais 
é uma maneira de tentar 
desorganizar os trabalhado-
res no chão de fábrica para 
desestimular o encaminha-
mento das reivindicações 
por salário e melhores con-
dições de trabalho.  

“Não vamos admitir a 
saída do pessoal do Comitê 

Sindical, pois seria um re-
trocesso na mobilização”, 
comentou ele. 

Ele disse que as ações 
de pressão vão continuar até 
o retorno de Chicão e Celso, 
que continuam acampados 
ao lado da portaria da Ifer. 

O acampamento com-
pleta hoje duas semanas e 
não tem prazo para acabar.

trões é um ou-
tro atentado 
contra o avan-
ço dos direitos 
dos trabalha-
dores.

“Eles que-
rem manter a 
rota t iv idade 
para continuar 
reduzindo sa-

lários e eliminar direitos”, 
rebate o secretário-geral do 
Sindicato, Rafael Marques 
(foto). 

“Num ambiente favo-
rável ao crescimento econô-
mico, como o que presencia-
mos agora, a choradeira dos 
patrões não tem fundamen-

to e é completamente desca-
bida por quem quer manter 
o mecanismo perverso da 
rotatividade”, continua o 
dirigente. 

Rafael lembra estudo 
da Confederação Nacional 
dos Metalúrgicos da CUT 
(CNM-CUT), mostrando 
que em 2006 o governo fe-
deral gastou mais de R$ 10 
bilhões para pagar o seguro-
desemprego. 

Neste ano a previsão é 
gastar mais de R$ 12 bilhões 
para atender cerca de 10 mi-
lhões de trabalhadores que 
deverão ser demitidos sem 
justa causa e com mais de 
seis meses de trabalho.

A Associação Nacio-
nal dos Magistrados do 
Trabalho (Anamatra) saiu 
em defesa da convenção.

“É necessária a ma-
nutenção do sistema de 
proteção ao trabalho inte-
grado das normas proteto-
ras gerais e irrenunciáveis 

contidas nas convenções 
da OIT e na Constituição 
Federal”, lembrou Cláudio 
Montesso, presidente da 
entidade, enfatizando a 
posição da Anamatra con-
tra todas as tentativas de 
flexibilização dos direitos 
trabalhistas.

Nas duas últimas se-
manas, a Polícia Federal 
prendeu 41 pessoas acu-
sadas de envolvimento em 
esquemas de fraudes con-
tra a Previdência Social.

Em Belém (PA), fo-
ram presos sete servidores 
administrativos, dois deles 
peritos, além de 22 inter-
mediários, dos quais dois 
são falsos médicos.

Estão sendo investi-
gados 517 benefícios frau-
dulentos. A suspeita é que 
a quadrilha tenha fraudado 
cerca de 17 mil benefícios, 
com estimativa de um pre-
juízo de R$ 10 milhões para 
a Previdência. 

Ontem, em Manaus, 
foram presas dez pessoas, 
sendo um médico perito do 
INSS, dois servidores, qua-
tro médicos particulares e 
três agenciadores. 

O esquema envolvia 
fraudes em benefícios pre-
videnciários de auxílio-   
doença e aposentadoria por 
invalidez. O prejuízo pode 
chegar a R$ 14 milhões. 

Desde 2003, já foram 
realizadas 145 operações, 
com a prisão de 868 frau-
dadores, sendo 30 deles 
servidores do INSS.

Os metalúrgicos da 
região de Sorocaba come-
çaram ontem a escolher 
os cem representantes que 
vão compor os Comitês 
Sindicais de Empresa, em 
eleições que se encerram 
amanhã.

Ao todo são 49 CSEs, 
mais o comitê dos aposen-
tados. Cada comitê terá 
de um a sete integrantes, 
conforme o número de 
sindicalizados de cada em-
presa.

Os eleitos nesta pri-
meira fase farão parte da 
Diretoria Plena do Sindica-
to. Apenas esses eleitos po-
derão concorrer no segun-
do turno, que acontece nos 
dias 26, 27 e 28 de março 
para definir a diretoria exe-
cutiva, o conselho de dire-
ção e o conselho fiscal. 

A base metalúrgica 
na região de Sorocaba é 
formada por 35 mil traba-
lhadores.

Devido ao fale-
cimento do senador 
Jonas Pinheiro (DEM/
MT), a Câmara dos 
Deputados e o Senado 
adiaram as votações 
de ontem, duas delas 
importantes para os 
trabalhadores.

Uma seria a vo-
tação, no Senado, dos 
vetos presidenciais, 
entre eles o da emenda 
3, que a oposição pedia 
urgência. 

Já na Câmara dos 
Deputados, uma vota-
ção programada para 
ontem era a do projeto 
de lei que regulamenta 
as Centrais Sindicais.

O senador faleceu 
devido à falência múlti-
pla de órgãos na noite 
de terça-feira.

Morte de
senador adia

votação
de vetos

Congresso

Os 160 mil trabalha-
dores do Itaú, Santander, 
Bradesco e Unibanco re-
ceberão R$ 1,12 bilhão de 
PLR.

Segundo o Sindica-
to dos Bancários de São 
Paulo, para o cálculo foi 
considerado o valor de R$ 
2.800,00, média salarial da 
categoria. O volume será 
maior quando forem soma-
dos os valores das demais 
instituições financeiras.

“A cada ano conse-
guimos ampliar a partici-
pação dos trabalhadores 
nos crescentes lucros dos 
bancos”, disse Luiz Cláu-
dio Marcolino, presidente 
do Sindicato.

PLR de
bancários supera

R$ 1 bilhão

Conquista


