
Depois de um ano de 
negociação, plano de cargos 
e salários foi aprovado em 

assembléia, ontem.

Prefeito da capital
corta R$ 140 milhões

de programas de
assistência social.

Convênio do Sindicato com 
a Unimes Virtual oferece 14 
cursos, com destaque para 

o de petróleo e gás, uma das 
áreas mais promissoras.

Em discussão, proposta de pagamento de parte dos direitos dos trabalhadores.
Como todos foram demitidos, avise se você conhecer algum deles. A assembléia

será na Sede do Sindicato, sexta-feira, às 9 horas.

Plano de
cargos garante 
aumento real

na Legas

Kassab
mostra a
conta da 
eleição

Faça um curso 
superior a 
distância

Segundo o Dieese, esse é 
o valor que o 13º salário 
injetará na economia neste 
ano. O valor representa 
quase 7% a mais do pago 
ano passado e é calculado 
para os trabalhadores 
formais e segurados da 
Previdência.
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13º salário reforçará 
economia com r$ 78 bilhões
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Inscrições na Unimes vão até dia 30

Belluzzo fará
palestra no Sindicato

Educação

Debate

Inscrições podem ser feitas no 1º andar da Sede do Sindicato

Posto atende na Sede do Sindicato
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Continuam abertas as 
inscrições para vestibular 
para a Unimes Virtual, novo 
convênio de ensino a dis-
tância formalizado pelo Sin-
dicato com a Universidade 
Metropolitana de Santos.

São 14 opções de cur-
sos com destaque para o de 
petróleo e gás, que dá for-
mação de tecnólogo para o 
profissional atuar nas várias 
frente do setor, um dos que 
promete maior crescimento 
por conta da exploração da 
camada pré-sal. 

O que é 
Ensino a distância é 

aquele no qual as atividades 
de ensino e aprendizagem 
ocorrem com recursos tec-
nológicos da internete. O 
aluno pode estudar em casa 
nos horários que escolher.

Todo o conteúdo dos 
cursos está disponível nu-

ma plataforma, o que inclui 
literatura, aulas e vídeos-
aulas com os professores. É 
como navegar numa página 
de um grande jornal, só que 
nesse caso o estudante tem 
acesso às disciplinas do cur-
so que escolheu.

Na tecnologia que a 
Unimes Virtual desenvol-
veu, o  aluno tem acesso a 
um ambiente de interação 
com colegas, professores 
e com um sistema de aten-
dimento para dúvidas de 
conteúdo e sobre as aulas. 
Além disso, haverá um polo 

Os interessados podem 
obter informações dos cur-
sos e do método de ensino 
a distância no posto de 
atendimento da Unimes na 
Sede do Sindicato, em São 
Bernardo, das 14h às 18h. O 

telefone é 4128-4233 com 
Bruna ou Késia.

Além de petróleo e gás, 
existem cursos de graduação 
de Administração de Em-
presas, Ciências Contábeis, 
Matemática, História, Geo-

grafia, Letras, Artes, Bio-
logia, Pedagogia, Filosofia, 
Física, Química, Ciências 
Sociais e Sociologia.

Para saber mais, aces-
se www.unimesvirtual.
com.br

avançado em São Bernardo 
no qual o aluno deverá com-
parecer semanalmente para 

aulas presenciais. O aluno é 
avaliado por provas e parti-
cipação nas aulas.

Autometal
Todos os trabalhadores 
na Autometal, em 
Diadema, estão 
convocados para 
reunião amanhã para 
discutir problemas 
internos. Os encontros 
acontecem às 10h para 
o pessoal do segundo 
turno, às 15h para o 
pessoal do primeiro 
turno e às 17h para 
o pessoal dos demais 
turnos.

Metaltork
Todos os companheiros 
na Metaltork estão 
convocados para 
reunião na Regional 
Diadema para discutir 
assuntos internos. O 
debate começa às 15h.

O Sindicato recebe na 
próxima segunda-feira o eco-
nomista Luiz Gonzaga Belu-
zzo, um dos principais con-
sultores do presidente Lula 
para assuntos econômicos e 
professor da Unicamp.

Beluzzo vai fazer pales-
tra sobre a crise financeira 
internacional, ocasionada 
pela especulação financeira 
nos países ricos. O even-
to, que começa às 18h no 
terceiro andar da Sede do 

Sindicato, será seguido por 
um debate com todos os 
presentes.

De acordo com Belu-
zzo, o Brasil tem uma van-
tagem clara por seu sistema 
financeiro não estar envol-
vido na negociação desses 
países que contaminaram 
as operações bancárias. 
“Vamos receber os efeitos 
da crise, é inevitável, mas 
o Brasil tem instrumentos 
para reagir.”

O  l i v ro 
A B C  C l u b e 
D e m o c r á t i c o 
reúne quatro 
roteiros do ci-
neasta Carlos 
Reichenbach, 
que fazem um 
mergulho no 
universo fe-
minino sub-
metido ao que 
ele chama de 
“perversões do progresso 
desordenado e caótico que 
caracterizam regiões surgi-
das à margem da industria-
lização acelerada.”

Cineasta lança
coleção no ABC

Evento

Editada 
pela ABCD 
Maior, a obra 
se rá  l ança -
da  amanhã 
no Auditó-
rio Sigma, na 
Universidade 
Metodista, às 
19h30.

H a v e -
rá bate-papo  
com o autor 

e exibição do making off 
dos filmes Garotas do ABC e 
Falsa Loira. O auditório fica 
na Rua Alfeu Tavares, 149, 
Rudge Ramos.

Fique sócio do Sindicato

Nas eleições para 
a CIPA, os trabalhado-
res na Karmann Ghia 
devem votar nos can-
didatos apoiados pe-
lo Sindicato, que têm 
compromisso com 
mais segurança e me-
lhores condições de 
trabalho. 

Os apoiados são 
Ademir Gomes de Sa-
les, o Queixada; Márcio 
Miguel Inácio, o Batoré; 
Silvio Lucas da Silva, 
o Sílvio Ponteiro; Sebas-
tião Rodrigues, o Tião; 
e Márcio Adriano de 
Souza Santos, o BR 
Metals.

Tem
eleição nesta
sexta-feira na
Karmann Ghia

CIPA
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Legas Metal

Tucanagem

Plano de cargos
garante aumento real

Kassab corta gastos sociais

Muita calma
Os deputados federais 
querem ouvir os 
secretários estaduais 
antes de levarem para 
plenário o projeto da 
reforma tributária.

E a gente?
Causou revolta a decisão 
de Serra escolher – sem 
licitação – os arquitetos 
do estádio Ninho de 
Pássaro, de Pequim, 
para a construção do 
Teatro de Dança e de 
Ópera, no Centro de São 
Paulo.

Descaso
Na capital, não estão 
funcionando a maior 
parte dos 55 postos de 
recarga do bilhete único 
com cartão de débito.

Perigo!
O técnico do Palmeiras, 
Vanderlei Luxemburgo, 
pode perder o emprego 
por desistir do título do 
Brasileirão depois da 

derrota para o Grêmio.

Menos, menos                     
Baixaram os preços das 
massas, biscoitos, pães 
e outros produtos feitos 
a partir da farinha de 
trigo.

Peraí
A UNE já se posicionou 
contra projeto do tucano 
Eduardo Azeredo que 
pretende acabar com 
a meia entrada em 
cinemas nos finais de 
semana e feriados.

Facada!
Passados seis meses 
do último reajuste 
das tarifas, os bancos 
promovem novo 
aumento, que alcança 
até 157%.

Olha a picada
Abandonados pelo 
governo estadual,
os piscinões passaram
a ser foco de 
pernilongos.

confira seus direitos

Pensão desde a
gravidez agora é lei

Departamento Jurídico

O presidente Lu-
la sancionou a lei nº 
11.804/2008, que garante 
à gestante o direito à pen-
são alimentícia ainda no 
período de gravidez.

A lei visa, sobretudo, 
proteger o bebê ainda no 
período de gestação, per-
mitindo à gestante cuidar 
da sua alimentação e de 
todos os gastos no perío-
do da gravidez.

A gestante indicará 
quem é o suposto pai do 
bebê e o juiz, de acor-
do com sua livre convic-
ção, decidirá desde logo 
se existem os indícios ne-
cessários para que, pre-
viamente, seja determi-
nado ao pai o pagamento 
da pensão.

O exame de DNA, 
neste caso, não poderá 
ser feito durante a gesta-

ção pelo líquido amnió-
tico, pelos riscos que tal 
procedimento represen-
ta para o bebê. Caso não 
seja confirmada a pa-
ternidade com o exame 
de DNA após o nasci-
mento, não há previsão 
para que a mãe devol-
va os valores adquiri-
dos com a pensão.

Vale ressaltar que 
não há lei que determi-
ne percentual fixo ou 
valor a ser pago a títu-
lo de pensão alimentí-
cia. O valor é fixado pe-
lo juiz, que avaliará a 
possibilidade do deve-
dor, a necessidade da 
criança e não permitirá 
que esta viva em piores 
condições que o pai.

Mal ganhou a eleição e 
o prefeito de São Paulo já 
começou a colocar as man-
guinhas de fora.

Gilberto Kassab cor-
tou R$ 140 milhões do 
Orçamento da Secretaria 
de Assistência e Desenvol-
vimento Social para 2009, 
uma redução de 23%, em 
comparação ao dinheiro 
usado neste ano.

A principal prejudicada 
será a população carente, 
que utiliza os serviços. O 
atual secretário Paulo Sérgio 
de Oliveira Costa, que fica 
na pasta até dezembro, ga-
rante que seria importante 
reservar mais dinheiro para 
“atenção à população de 
rua, criança em situação de 
vulnerabilidade (trabalho 
infantil), manutenção dos 
convênios de toda a rede, 
mais a questão da criança e 
do adolescente e do idoso 

não saudável.”
O maior corte, de 79%, 

foi nas oficinas profissio-
nais. Em números brutos, 
uma diminuição que merece 
destaque foi o corte de R$ 
44 milhões da verba de ação 
socioeducativa e preventiva 
à criança, ao adolescente e 
ao jovem.

Essa redução das polí-
ticas públicas vai acabar ou 
reduzir o alcance de vários 
projetos sociais. Um deles 
é o projeto Oficina Bora-
cea, que funciona na Barra 
Funda, inaugurado em 2003 

pela prefeita Marta Suplicy 
para atendimento de idosos, 
pessoas doentes e morado-
res de rua. 

Ele foi uma referência 
na reinserção social nos 
primeiros anos de funcio-
namento, mas foi esvaziado 
pela administração, deixan-
do de atender as pessoas. 

Atualmente, as ruas ao 
seu redor estão repletas de 
moradores de rua e adul-
tos e crianças pedintes nos 
faróis. A situação só tende 
a piorar com os corte de 
gastos.
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Acordo de plano de 
cargos e salários que reen-
quadra e valoriza funções 
foi aprovado ontem pelos 
companheiros na Legas 
Metal, de Diadema. 

De partida, 71% dos 
150 trabalhadores terão 
equiparações acompanha-
das de aumentos reais de 
3% a 10%, aplicados nos 
salários de janeiro. Já as 
funções que serão reen-
quadradas terão até 100% 
de reajuste, aplicados em 
seis vezes durante o ano 
que vem.

Em discussão há mais 
de um ano com a fábrica, o 
plano significa uma valiosa 
conquista dos trabalhado-
res, pois corrigirá distorções 
entre funções e salários 
que perduravam há muito 

tempo. 
O diretor do Sindicato, 

José Mourão, disse que o 
novo plano fixa a carreira 
profissional do metalúrgico 
a partir do momento em 
que ele entra na fábrica. “O 
companheiro consegue se 
programar e, em três anos, 
sabe até onde vai chegar”, 

afirmou. 
Para Valderez Amo-

rim, do Comitê Sindical, o 
acordo era muito esperado 
porque valoriza o salário e 
a função do pessoal. “Fazer 
um acordo como este logo 
depois do acordo da campa-
nha salarial é um grande ga-
nho”, destacou Valderez.

ValderezZé Mourão

Reprodução

Mais de
33 mil vagas

no Estado

Metalúrgicos impulsionaram a conquista

Emprego

FIQUE SÓCIO
DA COOPERATIVA

DE CRÉDITO
DOS

METALÚRGICOS
DO ABC.

LIGUE:
4128-4259Acesse: www.smabc.org.br
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22 milhões de pessoas
a menos na pobreza

R$ 78 bilhões para a economia
13º salário

Previdência Social

Só em São Paulo, serão R$ 25 bilhões, que devem ir para o comércio

O 13º salário vai injetar 
R$ 78 bilhões na econo-
mia brasileira até o final do 
ano, o equivalente a 2,7% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) do País.

Ao todo, receberão o 
pagamento 68,2 milhões 
de trabalhadores do mer-
cado formal, inclusive os 
empregados domésticos e 
beneficiários da Previdên-
cia Social, aposentados e 
pensionistas da União e dos 
Estados. Os dados são do 
Dieese. A economia paulis-
ta deverá receber cerca de 
R$ 24,7 bilhões, ou 31,7% 
do total, o que beneficiará 
18,32 milhões de pessoas. 

Nesse cálculo, o Dieese 
não leva em conta os autô-
nomos e assalariados sem 
carteira que possam rece-
ber algum tipo de abono de 
fim de ano. Também não é 
considerado pelo estudo o 

adiantamento da primeira 
parcela do 13º. 

“Os dados apresen-

tados são uma projeção 
do montante que entra na 
economia ao longo do ano 

e não necessariamente nos 
dois últimos meses. Entre-
tanto, estima-se que a maior 
parte, cerca de 70% do to-
tal dos valores referentes 
ao 13º, seja paga no final 
do ano”, explica o Dieese.  
O número de pessoas que 
receberá o 13º salário neste 
ano é cerca de 6,9% supe-
rior ao de 2007.

A estimativa é que mais 
4,4 milhões de pessoas pas-
saram a receber o benefício 
neste ano, por terem se 
aposentado ou entrado no 
mercado de trabalho. 

O pagamento de bene-
fícios da Previdência Social 
impede que 22,2 milhões de 
brasileiros fiquem abaixo 
da linha da pobreza. A dis-
tribuição de renda também 
evita que o percentual de 
idosos pobres atinja a 60% 
deles.

Os dados são de estudo 
da Secretaria de Políticas de 
Previdência Social com os 
dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 

O crescimento da 
massa salarial vai benefi-
ciar as famílias de menor 
renda, em 2009.

Ancorada na política 
de correção do salário míni-
mo, o ganho das classes D 
e E terá um reforço percen-
tualmente superior ao das 

Salário Mínimo vai favorecer classes D e E
famílias de classe média. 

O salário mínimo ficará 
próximo de R$ 465,00, valor 
que embute uma correção de 
12% - combinação do cresci-
mento de 5,4% do Produto 
Interno Bruto em 2007 e da 
inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-

Os centros públi-
cos de intermediação 
de emprego no Estado 
de São Paulo oferecem, 
nesta semana, mais de 
33 mil vagas.

Em Diadema, por 
exemplo, o Centro de 
Emprego e Renda tem 
379 oportunidades pa-
ra diferentes funções, 
níveis escolares e salá-
rios.

Existem 30 vagas 
para operador de em-
pilhadeira com salário 
de R$ 750,00. Também 
há vagas para operado-
res de supermercados 
com pagamento de R$ 
610,00.

Outra vaga não 
preenchida é a de fer-
ramenteiro especializa-
do em manutenção em 
injeção plástica, com 
salário a combinar. 

Estudo e salário
“Normalmente, a 

vaga não é preenchida 
por falta de qualifica-
ção ou porque o tra-
balhador não atende às 
exigências”, comentou 
Marli Gomes de Olivei-
ra, assistente de recru-
tamento e seleção do 
centro de Diadema.

Mas também exis-
tem vagas em aberto por 
motivo salarial. Uma 
das de difícil preenchi-
mento é a de auxiliar de 
limpeza masculino, que 
não exige experiência e 
paga R$ 430,00 men-
sais.  “O salário é baixo. 
Se o trabalhador arruma 
um serviço informal ele 
consegue ganhar mais 
que isso”, disse.

do ano passado.
Segundo o estudo, se 

não houvesse pagamento 
de benefícios previdenciá-
rios ou assistenciais, 42% da 
população, ou 79 milhões 
de pessoas, estariam abaixo 
da linha da pobreza. 

O estudo também re-
velou que 80% dos idosos 
têm proteção social no 
Brasil, o que representa 16 
milhões de pessoas com 60 
anos ou mais. Sem o benefício, 42% da população estariam abaixo da pobreza

sumidor (INPC). 
De acordo com as pre-

visões, a massa salarial to-
tal, incluindo benefícios 
previdenciários, vai crescer 
4,9% em 2009, já descon-
tada a inflação. Divididas 
por segmento, o ganho das 
classes D e E será de 7,6%, 

enquanto o das classes A 
e B ficará em 4%.

A principal razão para 
o ganho maior das famílias 
de menor renda está no 
aumento real do mínimo 
e na menor inflação dos 
alimentos esperada para o 
próximo ano. 

Reprodução

O 13º salário foi ins-
tituído por lei federal em 
1966, resultado de uma luta 
nacional dos trabalhadores 
brasileiros.

No ABC, os metalúr-
gicos na Pirelli foram os 

primeiros a parar pelo pa-
gamento extra, no final dos 
anos 50. Conquistaram, em 
1957, o chamado abono de 
Natal. Rapidamente e idéia 
se espalhou e criou-se um 
movimento nacional pelo 

abono de 240 horas. Em 
1961, trabalhadores na Mer-
cedes, Volks, Willys (hoje 
Ford) e Brastemp fizeram 
greve e impulsionaram a 
luta pelo que se tornaria um 
direito anos mais tarde. 


