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Construção civil é um dos setores no qual a maioria trabalha 44 horas semanais

Santo André entrega hoje 
primeira obra do PAC na região

O fim da Monarquia e
o início da República

Terça-feira
20 de maio de 2008

Edição nº 2472

40 horas criaria 52 
mil empregos no aBc

hoje tem reunião
de mobilização

A redução da 
jornada de 
trabalho para 40 
horas semanais 
tem a capacidade 
de gerar 52 mil 
postos de trabalho 
na região, segundo 
conta do Dieese. 

Fim do fator previdenciário, nova tabela do IR e redução da jornada.
Está é pauta do dia nacional de lutas que será organizado hoje pela 
categoria, em reunião de mobilização, às 18h, na Sede do Sindicato.

Primeira fase do conjunto habitacional Alzira Franco será 
entregue com 243 casas de um total de 890. Essa é a primeira

obra do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC)
a ficar pronta no ABC. Página 3

Conheça hoje os episódios que levaram 
ao fim da Monarquia e saiba que a 

República foi decretara depois de um 
golpe militar. 1º de Maio – Um povo de luta.
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1º de Maio – Um povo de lutas

Golpe da elite acaba com Monarquia

Marinha se revolta exigindo eleições

Proclamação a República na Praça da Aclamação, hoje Praça da República

Encouraçado Aquidaban fica
com os rebeldes

Soldados republicanos impedem, na Lapa, avanço dos Maragatos

Gaúchos se rebelam contra República

A Proclamação da Re-
pública, em novembro de 
1889, foi um movimento das 
elites, sem qualquer partici-
pação popular. 

A República depõe D. 
Pedro II, que havia assumi-
do o trono em julho de 1840, 
e acaba com o Segundo Rei-
nado, uma época de progres-
so cultural e industrial, que 
consolidou o Brasil como 
um País independente, com 
projeção internacional.

Em seus 49 anos de 
poder, D. Pedro II conse-
gue estabelecer um período 
de paz, depois das revoltas 
nas províncias durante a 
regência.

O café impulsiona o 
crescimento da economia, 
mas a pobreza e o analfabe-
tismo continuam.

São dois os partidos. 
O Liberal, que representa a 
classe média da sociedade 

urbana e pede o fim da es-
cravidão, e o Conservador, 
que reúne os grandes donos 
de escravos e os barões do 
café.

O primeiro desgaste 
do imperador junto à elite 
cafeeira acontece em 1855, 
com a Lei Eusébio de Quei-
róz, que proíbe o tráfico de 
escravos.

As idéias abolicionistas 
ganham força a partir de 
1860, com o fim da Guerra 
da Secessão nos Estados 
Unidos.

O Brasil, embora ven-
cedor da Guerra do Para-
guai, sai dela endividado e 
a partir de 1870 a economia 
entra em crise.

Os militares reivindi-
cavam autonomia sobre a 
defesa do território, sem se 
submeter às ordens do im-
perador.

Ainda em 1870, novo 

desgaste. Políticos, jorna-
listas, intelectuais e fazen-
deiros lançam o Manifesto 
Republicano, influenciados 
pelo positivismo de Augusto 
Conte.

Em 1888, com a Lei 
Áurea, o Império perde o 
apoio dos proprietários ru-
rais e a crise aumenta.

Sem avanços
Em junho de 1889, D. 

Pedro tenta se apoiar nos 
novos setores sociais com 
projeto instituindo o voto 
secreto, a liberdade de culto 
e o fim do senador vitalício, 
mas a proposta é rejeitada 
pela Câmara dos Deputa-
dos. 

Nesse ano, os liberais 
vencem as eleições, acele-
rando a queda da Monar-
quia. 

Na manhã de 15 de 

novembro, o marechal Deo-
doro da Fonseca comanda 
600 soldados na ocupação 
do quartel-general do Rio 
de Janeiro e do Ministério 
da Guerra.

Ele prende o presiden-
te do Ministério da Guerra, 
Visconde de Ouro Preto. À 
tarde, sessão solene na Câ-
mara Municipal proclama a 
República. 

D Pedro II volta de 
Petrópolis e tenta organizar 
novo governo, mas no dia 
seguinte ele é comunicado 
que deveria partir para o 
Exterior e não oferece re-
sistência. 

Os rebeldes instalam 
um governo provisório pre-
sidido por Deodoro da Fon-
seca com a função de conso-
lidar o novo regime, aprovar 
uma nova Constituição e 
promover as reformas ad-
ministrativas.

A República não le-
vou estabilidade política ao 
Rio Grande do Sul que, em 
apenas quatro anos, de 1889 
a 1893, chegou a ter 17 go-
vernos. 

O Partido Republicano 
defendia o presidencialismo, 
resguardando a autonomia 
estadual, filosofia adotada 
por Júlio de Castilhos, eleito 
presidente do Estado atra-
vés do voto direto.

Eram chamados de ma-
ragatos, representando a 
nova elite que surgia. 

O Partido Federalista 
era chefiado por Gaspar Sil-
veira Martins e defendia uma 
revisão das constituições 
estaduais para implantar um 
sistema parlamentar através 
de uma união federativa. 
Eram os pica-paus, reunindo 
liberais e estancieiros. Com 
a eleição de Castilhos para a 
presidência do Rio Grande 
do Sul, que tem início a Re-
volução Federalista. 

O conflito começa em 
1893, quando tropas dos 
maragatos dominam as áreas 
da fronteira com o Uruguai 
exigindo a deposição do 

presidente Júlio de Castilhos 
e a realização de plebiscito 
para escolher a forma de 
governo. Como a rebelião 
ameaça o regime republi-
cano, o presidente do País, 
marechal Floriano Peixoto,  
manda tropas para sufocar o 
movimento. 

Mesmo sofrendo derro-
ta na batalha de Alegrete, os 
maragatos iniciam uma série 
de ataques e avançam em di-
reção a Santa Catarina e Para-
ná. Eles ocupam a cidade de 
Desterro, hoje Florianópolis, 
mas são detidos a 60 quilô-
metros de Curitiba.

A resistência das tro-

pas republicanas na cidade 
de Lapa, no Paraná, não 
permite que os maragatos 
alcancem o Rio, capital da 
República. As tropas rebel-
des, derrotadas, retornam ao 
Rio Grande do Sul. 

Em junho de 1895, os 
maragatos sofrem nova der-
rota em Campo Osório. 

Dois meses depois, 
Prudente de Moraes, já na 
presidência, propõe acordo 
de paz concedendo anistia 
aos revoltosos.

O saldo desses dois anos 
e meio de guerra civil foi de 
10 mil mortos, a maior parte 
prisioneiros degolados.

Em novembro de 
1891, o marechal Floria-
no Peixoto, diante das 
dificuldades em negociar 
com a oposição, rasga a 
Constituição e fecha o 
Congresso.

O almirante Custó-
dio de Melo subleva-se 
e comanda unidades da 
Marinha, no episódio co-
nhecido como a primeira 
Revolta da Armada. 

Para evitar derrama-
mento de sangue, o mare-
chal Deodoro da Fonseca 
renuncia à presidência da 
República em 23 de novem-
bro de 1891, com apenas 
nove meses de governo. 

O vice-presidente 
Floriano Peixoto assume o 
cargo, mas a Constituição 
previa uma nova eleição.  
A oposição, então, acusa 
Floriano de manter-se ile-
galmente no cargo. 

Em março de 1892, 
treze generais exigem em 
manifesto a convocação 
de novas eleições presi-
denciais e o movimento é 
reprimido e os líderes são 
presos. 

Em setembro de 1893, 
altos oficiais da Marinha 
voltam a exigir a convoca-
ção de eleições, entre eles 
os almirantes Saldanha da 
Gama e Custódio de Me-
lo, na segunda Revolta da 
Armada. 

O movimento não 
conta com apoio político 
e popular e os revoltosos, 
sem chance de vitória na 
Baía da Guanabara, se diri-
gem ao Sul do País. O pre-
sidente da República com-
pra novos navios de guerra 
e persegue os rebeldes. 

Eles são derrotados 
em março de 1894, depois 
de vários navios afundados 
na cidade de Desterro, hoje 
Florianópolis em homena-
gem ao general que acabou 
com a revolta. 

Correção - Diferentemente do publicado na sexta-
feira, na matéria sobre a Revolução Farroupilha, D. 

Pedro II assumiu o trono em 1840.



Eleita CIPA
de luta

Itaesbra

saiba mais
Abolição

Departamento de Formação
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notas e recados

Federal do ABC faz convênio com sindicatos
Educação

PLR é aprovada na Mercedes e R.Castro
Conquista

Aula inaugural foi de Paulo Henrique de Almeida, da UFBA

“Presa nos elos de uma 
só cadeia,/

A multidão faminta cam-
baleia/ E chora e dança ali!/ 
Um de raiva delira, ou-
tro enlouquece,/ Outro, 
que martírios embrutece,/ 
Cantando, geme e ri!“ 

(“Navio Negreiro” - 
Castro Alves)

Há 120 anos, no dia 13 
de maio de 1888, era assi-
nada a Lei Áurea. Em um 
texto curto, assinado pe-
la princesa Isabel, decre-
tou-se, em dois artigos, a 
extinção da escravidão no 
Brasil.

Todos sabemos que, na 
prática, a abolição não 
aboliu nada. A atual si-   
tuação da população negra 
brasileira é o retrato claro 
de que muito esforço ainda 
terá de se fazer para mi-
nimizar as conseqüências.  
Reconhecendo tal fato, em 
março de 2003 o governo 
Lula cria a Secretaria Es-
pecial de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Ra-
cial.  A SEPPIR tem como 
missão estabelecer iniciati-
vas contra as desigualda-
des raciais no País. 

São palavras do minis-
tro Edson dos Santos:

“Desde o momento em 
que foram capturados pe-
los traficantes de escravos 
na África, os negros trazi-
dos para o Brasil sofreram 
injustiças. (...). Contudo, a 

população negra brasilei-
ra soube resistir, se organi-
zar e alcançar muitas con-
quistas.

Avanços que começa-
ram em Palmares, com seu 
sonho de liberdade. E que 
em 13 de maio de 1888, 
passaram – mas não cul-
minaram – pela Aboli-
ção da Escravatura, que, 
ao contrário do que tentou 
impor a historiografia da 
dominação, só foi possível 
graças ao protagonismo do 
povo negro brasileiro. 

A Lei Áurea foi a vitó-
ria de Zumbi dos Palmares 
e Dandara, do poeta Cas-
tro Alves, dos negros e re-
publicanos Luiz Gama e 
José do Patrocínio, do ne-
gro e monarquista André 
Rebouças, e de tantos ou-
tros negros anônimos que 
lutaram, com os pés no 
chão, contra a escravidão. 
Não foi, no entanto, uma 
conquista apenas dos ne-
gros, mas sim uma vitória 
de toda a sociedade brasi-
leira...” 

A data 13 de maio deve 
ser considerada um lem-
brete vivo de nossa dívi-
da histórica, não somen-
te com a população negra, 
mas com todo aquele que, 
de alguma forma, não usu-
frui, hoje, dos direitos cida-
dãos de uma democracia.   

Os sindicatos da região 
montaram um convênio 
inédito com a Universidade 
Federal do ABC com o ob-
jetivo de aproximar a escola 
e a comunidade local. O 
primeiro evento do acordo 
é um ciclo de debates sobre 
globalização, aberto na noite 
de quinta-feira.

“A parceria é promis-
sora. A idéia é expandir essa 
experiência a cursos formais, 
como os de especialização”, 
prometeu o reitor da Fede-
ral, Luiz Bevilacqua.

Segundo ele, é obriga-
ção da universidade permitir 
o encontro e levar o conhe-
cimento que ela gera à socie-
dade. “Foi esse o argumento 
que nos motivou a procurar 
o convênio”, emendou o 
secretário-geral do Sindica-
to, Rafael Marques.

Estréia
O ciclo de debates so-

bre globalização, que tem 

trabalhadores e comunidade 
acadêmica como público al-
vo, é a primeira atividade do 
novo campus que a UFABC 
constrói em Santo André. 
Ele prossegue em mais três 
encontros. 

O convidado que  abriu 
as discussões foi o professor 
da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), Paulo Henri-
que de Almeida, que falou da 
herança do sistema Bretton 
Woods, o conjunto de regras 
e instituições (FMI e Ban-
co Mundial) elaborados em 

1944, após a Segunda Guerra, 
para organizar o sistema mo-
netário internacional. Almeida 
é doutor em economia pela 
Universidade de Paris.

O evento de quinta-feira 
foi o primeiro de quatro en-
contros mensais. O próximo 
será no Centro de Formação 
Celso Daniel (ao lado da Se-
de do Sindicato) em junho, 
com data a ser confirmada. 
Inscrições podem ser feitas 
no Departamento de Forma-
ção do nosso Sindicato, com 
limite de 120 vagas.

Os trabalhadores na 
Mercedes-Benz recebem ho-
je a primeira parcela da PLR, 
cujo acordo foi aprovado na 
última quinta-feira. A segunda 
parcela sai em dezembro.

Walter Souza, coordena-
dor da Comissão de Fábrica, 
disse que nesse ano os com-
panheiros terão junto com a 
PLR um abono referente ao 
trabalho adicional, como já 
feito em outras montadoras.

Diadema
Os cerca de 200 compa-

nheiros na R. Castro apro-
varam ontem em assembléia 

Walter Bitencourt

o acordo de PLR negociado 
pelo Sindicato. A primeira 
parcela do pagamento será 
em 5 de agosto e a segunda 
em 5 de fevereiro de 2009.

Para Zé Mourão, dire-
tor do Sindicato, o acordo 
tem importantes vantagens. 
“Conseguimos manter as 
mesmas metas do ano ante-
rior e conquistar um reajuste 
maior”, conta.

Ele ainda avalia que os 
principais fatores para os 
avanços foram os baixos 
valores das últimas PLRs 
e a conjuntura econômica 
positiva.

Pé direito
O futuro ministro do Meio 
Ambiente pediu o Exército 
em reservas Amazônicas. 
Carlos Minc apresentou 
ontem dez propostas ao 
presidente Lula.

Tudo parado
Estudo revela que em 
2013 haverá um só 
engarrafamento nas ruas 
de São Paulo, que vai 
durar das 7h às 19h.

Na frente
Pesquisa de intenção de 
voto para a Prefeitura de 
São Paulo aponta Marta 
Suplicy em primeiro com 
30%, contra 29% do 
Alckmin e 15% do Kassab.

Infidelidade partidária
Com a proximidade das 
eleições, tribunais aceleram 
julgamentos de perda de 
mandato. 368 vereadores 
já foram cassados em todo 
País.

Celulares
O Brasil já tem 10 milhões 
de de aparelhos de terceira 
geração.

Mercado imobiliário
O 4º feirão de imóveis 
movimentou R$1,4 bilhão. 
O evento da Caixa 
terminou com recorde de 
público e de negócios.

Automóveis
Demanda ressuscita 
indústria de carros 
na Argentina. Com a 
capacidade das fábricas 
brasileira no limite, 
montadoras recorrem
aos hermanos.

Matança
A PM de São Paulo matou 
55% a mais em 2008, se 
comparado com o primeiro 
trimestre de 2007.

Será que sai?
A oposição na Assembléia 
Legislativa sugeriu a CPI 
da Alstom, empresa que 
teria pago propina por 
várias obras em São Paulo. 

Mania
Só para refrescar a 
memória, a bancada 
governista já engavetou 
mais de 60 pedidos de CPIs 
durante a gestão tucana.

A CIPA na Itaesbra 
deu um salto de qualidade 
com a escolha dos cinco 
candidatos apoiados pelo 
Sindicato nas eleições ocor-
ridas na semana passada.

Entre os titulares estão 
Doutor, Inspetor e Fran-
civaldo, enquanto outros 
dois apoiados ficaram na 
suplência. 

Os trabalhadores de-
vem se unir em torno da 
CIPA e levar adiante as 
reivindicações de mais se-
gurança e melhores condi-
ções de trabalho.

Companheiros na R. Castro conseguem melhorar o acordo

FIQUE SÓCIO
DA COOPERATIVA
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Horários do 
Jurídico do 
Sindicato

Fator, IR e 40 horas são assuntos de hoje

Metroviários
têm assembléia 

nesta terça

Serviço

Movimento Sindical

Primeira obra do PAC 
será inaugurada hoje

ABC
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40 horas semanais

Redução abriria quase 52 mil vagas no ABC
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A redução da jornada 
de trabalho de 44 horas para 
40 horas semanais significa-
ria a abertura de 51,8 mil em-
pregos nas cidades da região, 
de acordo com cálculos da 
subseção Dieese do nosso 
Sindicato. 

A conta é feita com ba-
se no total de trabalhadores 
na região em levantamento 
do Ministério do Trabalho. 
Atualmente, das 685 mil 
pessoas com carteira assina-
da no ABC, 510 mil traba-
lham 44 horas por semana, 
o que representa 75% dos 
trabalhadores.

Ou seja, só um em cada 
cinco trabalhadores formais 
tem jornada média de 40 ho-
ras semanais.  O comércio e 
a construção civil são dois 
setores que exigem jornada 
de 44 horas para mais de 
90% dos trabalhadores.

Já os 36 mil compa-
nheiros nas montadoras tra-
balham 40 horas semanais, 

assim como boa parte do 
setor de autopeças. Soma-
do aos companheiros que 
trabalham entre 40 e menos 
de 44 horas, cerca de 70% 
da nossa base (de 97 mil 
trabalhadores) já conquistou 
a redução.

“Quem trabalha menos 
é exceção e se beneficiou 
das negociações coletivas 
entre empresas e sindicatos. 
O impacto da redução ime-
diata seria grande. Geraria 
mais empregos do que os 
postos abertos nos últimos 
22 meses na região. E seriam 

empregos estruturais, não 
postos de trabalho com ris-
co de desaparecer”, avalia o 
técnico do Dieese Osvaldo 
Cavignato.  

Segundo o Dieese, com 
a redução em todo o País 
poderiam ser gerados cerca 
de 2 milhões de postos de 
trabalho. 

Mesmo quem trabalha 
40 horas ou menos de 44 
não pode dar a luta pela 
redução da jornada como 
acabada.

Em outras regiões, 
metalúrgicos trabalham as 
44 horas, o que é um ingre-

diente a mais a fermentar a 
guerra fiscal. 

Esse é um dos motivos 
que dá importância às mo-
bilizações do dia nacional 
de luta, 28 de maio, que 
será organizado hoje, em 
reunião de mobilização na 

Sede do Sindicato, a partir 
das 18h.

Fator previdenciário e 
tabela do Imposto de Ren-
da são outros dois assuntos 
da mesma importância na 
reunião.

Participe!
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O ABC ganha hoje a 
primeira obra financiada 
pelos recursos do Plano de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC). O presidente Lula 
entrega as chaves da etapa 
inicial do conjunto habita-
cional Alzira Franco, em 
Santo André.

O valor total das obras 
é de R$ 31 milhões, sendo 
R$ 25 milhões do governo 

Atendimento pes-
soal – segundas, quartas 
e sexta-feiras, das 14h às 
17h. Terças e quintas-
feiras, das 9h às 12h

Por telefone - ligue 
4128-4207, das 10h às 
14h

Pela internete – 
www.smabc.org.br (te-
nha o número do CPF), 
ou na página do TRT 
– www.trt02.gov.br (te-
nha o número do pro-
cesso).

Hoje, depois da reu-
nião com o Metrô para 
tratar das reivindicações 
econômicas, os metrovi-
ários fazem assembléia e 
não descartam a possibili-
dade de decretarem estado 
de greve.

Com data-base em 1º 
de maio, a categoria rei-
vindica reajuste de 4,70% 
e 10% de produtividade, 
PLR e concurso para ade-
quação do quadro de fun-
cionários.

Essas duas últimas 
reivindicações estão rela-
cionadas ao crescimento da 
demanda de trabalho dos 
metroviários, causada pelo 
aumento da quantidade de 
usuários. 

Esse aumento faz com 
que os metroviários se 
submetam a realização de 
horas extras excessivas, 
acúmulo e desvio de fun-
ções. A categoria pede ain-
da a volta de companheiros 
demitidos na greve do ano 
passado.

federal e R$ 6 milhões da 
Prefeitura. Até o início do 
ano que vem serão erguidas 
890 unidades no local, sen-
do que 243 serão entregues 
nesta etapa.

As moradias serão di-
vididas entre as famílias do 
núcleo Capuava Unida e 
do Gamboa, que pagarão 
até 12% da renda familiar. 
O PAC vai financiar ainda 

cerca de 3 mil novas casas 
na cidade. Em conjunto com 
a urbanização das favelas, o 
déficit habitacional do mu-
nicípio deverá ser reduzido 
em até 25%. 

O ato de entrega das 
chaves será às 15h, na Praça 
Erasmo Assunção, nas es-
quinas das ruas Caubi com 
Constanti Castelani, no Jar-
dim Rima.

FIQUE SÓCIO DO SINDICATO


