Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 183-06.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove,
procedi à abertura do anexo 6 0, à fI.2.
Eu,
, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
Itziiz

Aux. de Micphjórmática
Sepro,yCrdi/SJD

o

1&**L S'.%'

F
ANEXO 6
z

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 183-06.2016.6.00.0000
Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob n°4.273/2019,
juntada aos autos principais às fis. 173 e seguintes.
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Usuário 06.231.52510001-14 - NF-e - Nota Fiscal Eletrõnica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
7i 90R23506231 525flC01 ii

Númerodallota

PRESTADOR DE SERVIÇOS

23/08/2019 15:00:58
Código de Verificação

9QAR-ADXV

IO

Inscrição Municipal 3.312.051-0
CPF/CNPJ 06.231.626 10 001-14
Nome/Razão Social: RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
Endereço: R GASPAR LOURENCO 600 - VILA MARIANA - CEP: 04107 -001
UF SP
Município: São Paulo

TONIADOR DE SERVIÇOS
Ncme(Razão Social PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
CPF/CNPJ: 01.307.05910001-90
Endereço: R SCS Quadra 3219 - Asa Sul - CEP: 70300-906
UF DE
Municipio Brasília

Inscrição Municipal -E - mail systemacontablIsystemacoritabiI. com . br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ.

Nome/Razão Social.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Serviços de curso de Silk Screen,

preatadca co 10/08/2O..5.

U'^

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 490,00
INS5 (15$)

IRRF (15$)

CSLL (R$)

COFINS (R$)

Código do Serviço
05762 - Serviços do Instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.
AlIquota (%)
Valor do ISS (R$)
Base de Cálculo (15$)
Valor Total das Deduções (15$)
•
0,00
Municipio da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

-

OUTRAS INFORMAÇÕES

PISPASEP (R$)

Crédito (15$)

Val:rAprodmado dos Tributos 1 Fonte

0,00

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 1409712005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
Nacional.

https://nfe.pmefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf114&inscricao33l2o5lo&email = 1 &SMS=0&returnurl=nota.aspx%3llnscricao%3d3...
Cópia de documento eletrõnico com assinatura digital. Protocolo: 427312019-Signatário(a) JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - Data/Hora :05/09119 - 17:01:40
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ALESSANDER E SANTOS ADVOGAD OS ASSOCIADOS

CONTRATO DE CONSULTORIA JURÍDICA
flO

De um lado ALESSANDER & SANTOS ADVOGADOS ASS0MS, inscrita
CNI'JIMI' sob o n. 21.336.3601 000139, representada pelo advogado Juliano .Aiessandet
Lopes Barbosa, crrflvt p n1 716950.791-91 e OAB1DI' n' 031.816, com endereço na Q5D 51
n 1 01 Tagnatinga Sul, Urasiha/DI' - CEP 72.020-510, denominado simplesmente
CONTRATADA e de auto,, lado, PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - PCO, inscrito no
CNPJ sob o n.° 01307.059/I3lto1-90, cora endereço a 505, Quadra 02, Sala 310, Asa Sul -

Brasrlia/DF, neste ato representado por seu presidente RUI COSTA PIMENTA, CPF
956.245.896-91, residente na Rua Antônio Monteiro, o' 212 - Parque Imperial - 530
Paulo/SI' CRI' 045153-130 doravante denominado simplesmente CONTRATANTE. têm
entoe si justo e avençado o presente CONTRATO DE CONSULTORIA JtJRID!CA,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
C1á,osula P. 0 objeto do presente contrato é a prestação de serviços de consultaria jurídica
especializada em direito eleitoral, Isera como cm processos nos quais o CONTRATANTE
figure como parte, especialmente, para a prestação de contas nacionais do
CONTRATANTE em toâmite no Tribunal Superior Eleitoral (SE), a sabeor

l'C - 54581 -I'CO NACIONAL - soc
'-4244t7- PCONACIONAI.-2507
PC-9549I- l'CO NACIONAL 3009
t'C9O5l6- t'CO NACIONAL- 2010
rc_26054-PCO NACIONAL -201t
PC-29492- I'CO NACIONAL- 2012
PC- 30235- t'CO NACIONAL 2013
PC -26406- I'CO NACIONAL -2014
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ALESSANDER E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Cláusula V. A CONTRATADA Igo-se a executar SMI ogaçõe
zelo para, devida consecução do objeto do presente Contrato.

prattnrrraa

Parágrafo tirrien. A CONTRATADA postará os serviços ora contratados passoalrocorte,
ficando proibida a transferência, no Iodo ou em parte. dos atribuições da CONTRATADA.
referente ao objeto, a terceiros, coreto com espressa autorização do CONTRATANTE
Clárssuta 35, A CONTRATADA será responsável pela qualidade técnica dos serviços e dar
Informações prestadas, devendo obedecer coro rigor o padrão exigido pelo
CONTRATANTE, e ,tirda;
t.

Cumprir todas as metas e objetivos;

Atender consultas formuladas peto CONTRATANTE sobre assuntos relativos ao
li.
objeto do prmesste contexto;
III. Manter a CONTRATADA informada de maneira clara a precisa, de todo o que foi e
mel realizado para consecução das metas, objeto do presente contrato;
Clausula 4. Ovator ora contratado-é de RS 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).
Parágrafo primeiro. O pagamento da quantia referida no capul desta Cláusula deverá ser
efetuado até odia 22 de 1.lho de 2015, mediante apresentação de recibode pagamento.
Cláusula 55• O presente Instrumento poderá ser rescindido por qualquer das partes, a
qualquer tempo, mm ou neto motivo justificado, mediante simples comunicação por
escrito, sem qoatqoer danos para as partes respeitando-se as obsigaçtco assumidas.

E, por estarem de acordo, assinam o presente elo 02 (doas) vias de Igual teor, na p
das testemunhas abaiso, ctistr,buivvto-se a primeira ao CONTRATANTE e o scgcnda a
CONTRATADO.
•

______
P*éna 2
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ALESSANDER E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Brasília, 01 de janeiro de 2015.

o

PART1tAUSA O1'ERÃRIA - PCO
CONTRATANTE

.
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CONTRATO DE CONSULTORIA JURÍDICA

TL MPOR EL

De um lado ALESSANDER & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no
CNPJÍMF sob o n.° 21.336.36010001-39, representada pelo advogado Juliano Alessander
Lopes Barbosa, CPFJMF n 2 716.950.791-91 e OAB/DF n o 031.816, com endereço na QSD 51,
àQ 01 Taguatinga Sul, Brasília/DF - CEP 72.020-510, denominado simplesmente
CONTRATADA e de outro lado, PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - PCO, inscrito no
• CNPJ sob o n. Q 01.307.059/0001-90, com endereço a SCS, Quadra 02, Sala 310, Asa Sul Brasília/DF, neste ato representado por seu presidente RUI COSTA PIMENTA, CPF
956.245.898-91, residente na Rua Antônio Monteiro, n° 212 - Parque Imperial - São
Paulo/SI' CEP 045153-130 doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, têm
entre si justo e avençado o presente CONTRATO DE CONSULTORIA JURÍDICA,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula V. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de consultoria jurídica
especializada em direito eleitoral, bem como em processos nos quais o CONTRATANTE
figure como parte, especialmente, para a prestação de contas nacionais do
CONTRATANTE em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a saber:

PC - 54581 - PCO NACIONAL -2006
PC - 424417 - PCO NACIONAL -2007
PC - 95491 - PCO NACIONAL - 2009
PC -90516- PCO NACIONAL - 2010
PC - 26054 - PCO NACIONAL - 2011
PC - 29492 - PCO NACIONAL - 2012
PC - 30235 - PO NACIONAL - 2013
PC- 26486 - PCO NACIONAL - 2014
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ALESSANDER E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Cláusula 2 1 . A CONTRATADA obriga-se a executar suas obrigações com proficiência e
zelo para a devida consecução do objeto do presente Contrato.
5t'L F.iO EiEL

Parágrafo único. A CONTRATADA prestará os serviços ora contratados pessoa1meiKt
ficando proibida a transferência, no todo ou em parte, das atribuições da CONTRATADA,
referente ao objeto, a terceiros, exceto com expressa autorização do CONTRATANTE.
Cláusula 3. A CONTRATADA será responsável pela qualidade técnica dos serviços

e

das

informações prestadas, devendo obedecer com rigor o padrão exigido pelo

O

CONTRATANTE, e ainda:
I.

Cumprir todas as metas e objetivos;

Atender consultas formuladas pelo CONTRATANTE sobre assuntos relativos ao
II.
objeto do presente contrato;
III. Manter a CONTRATADA informada de maneira clara e precisa, de tudo o que
será realizado para consecução das metas, objeto do presente contrato;

e

foi

Cláusula 4. O valor ora contratado é de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).
Parágrafo primeiro. O pagamento da quantia referida no caput desta Cláusula deverá ser
efetuado até o dia 22 de julho de 2015, mediante apresentação de recibo de pagamento.
• Cláusula 51• O presente instrumento poderá ser rescindido por qualquer das partes, a
qualquer tempo, com ou sem motivo justificado, mediante simples comunicação por
escrito, sem qualquer ônus para as partes, respeitando-se as obrigações assumidas.

E, por estarem de acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, na presençJ
das testemunhas abaixo, distribuindo-se a primeira ao CONTRATANTE e a segunda

4

14

CONTRATADO.

1
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ALESSANDER E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Brasília, 01 de janeiro de 2015.
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ESA OS ADVOGADOS Ij
CONTRATADA

PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - PCO
CONTRATANTE

o
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Nome do cliente: Partido da Causa Operária
CNPJ: 01.307.059/0001-90
Endereço: SCS, QUADRA 02, EDIFÍCIO S. PAULO, SALA 310, ASA SUL-DF
Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, CPF: 716.950.791-91, OAB-DF: 31.816,
representante legal da Alessander & Santos Advogados Associados, CNPJ:
21,336.360/0001-39, declaro que recebi do tomador de serviço acima qualificado o valor
de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), correspondente aos serviços advocatícios,
administrativos e jurídicos, consistentes em acompanhamento processual de todos os
processos em que a o cliente figura como autor ou réu, tanto na Justiça Comum quanto
nas especializadas; acompanhamento da contabilidade mensal e consultoria acerca dos
andamentos processuais; administração de sistemas eletrônicos partidários, como o
SGIPEX e o Filiaweb, promovendo alterações quando solicitado pela agremiação partidária,
tanto em nível federal, quanto estadual ou municipal, dentre outros serviços solicitados
pelo partido ao longo do mês de junho e julho, além da administração física dos processos
e registros partidários. Sendo este o recibo a plena quitação do acordado entre o cliente
acima ele Escritório Associado.
S

-

Brasilia,,2 de julhd'0J5.

Ale ander & Santos Advogados Associados
C J: 21.336.36010001-39
scrição na OAB/DF: 31.816
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Nome do cliente: Partido da Causa Operária
CNPJ: 01.307.059/0001-90
Endereço: SCS, QUADRA 02, EDIFÍCIO S. PAULO, SALA 310, ASA SUL-DF

Lí

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, CPF: 716.950.791-91, OAB-DF: 31.816,
representante legal da Alessander & Santos Advogados Associados, CNPJ:
21.336.35010001-39, declaro que recebi do tomador de serviço acima qualificado o valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente aos serviços advocatícios, administrativos
e jurídicos, consistentes em acompanhamento processual de todos os processos em que a
o cliente figura como autor ou réu, tanto na Justiça Comum quanto nas especializadas;
acompanhamento da contabilidade mensal e consultoria acerca dos andamentos
processuais; administração de sistemas eletrônicos partidários, como o SGIPEX e o
Filiaweb, promovendo alterações quando solicitado pela agremiação partidária, tanto em
nível federal, quanto estadual ou municipal, dentre outros serviços solicitados pelo partido
ao longo do mês, além da administração física dos processos e registros partidários. Sendo
este o recibo a plena quitação do acordado entre o cliente acima e este Escritório
Associado.
Brasília, 28 de agostoc/12015.

f/

/<{

Alessander&SaAdvogados
Associados
nt
CO?: 21.336.361-39
lnscicão na 0A31.816
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Nome do cliente: Par-tido da Causa Operária
CNPJ: 01.307.05910001-90
Endereço: SCS, QUADRA 02, EDIFÍCIO S. PAULO, SALA 310, ASA SUL-DF
Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, CPF: 716.950.791-91, OAB-DF 31.816,
representante legal da Alessander & Santos Advogados Associados, CNPJ:
21.336.360/0001-39, declaro que recebi do tomador de serviço acima qualificado o valor
ode R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente aos serviços advocatícios,
administrativos e jurídicos, consistentes em acompanhamento processual de todos os
processos em que a o cliente figura como autor ou réu, tanto na Justiça Comum quanto
nas especializadas; acompanhamento da contabilidade mensal e consultoria acerca dos
andamentos processuais; administração de sistemas eletrônicos partidários, como o
SGIPEX e o Filiaweb, promovendo alterações quando solicitado pela agremiação partidária,
tanto em nível federal, quanto estadual ou municipal, dentre outros serviços solicitados
pelo partido ao longo do mês, além da administração física dos processos e registros
partidários. Sendo este o recibo a plena quitação do acordado entre o cliente acima e este

1

Escritório Associado,
Brasília, 25 de setembro)e 2015.
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& Santos Advogados Associados
o na OAB/DFI31.816
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(ÀtandtrIi SntAddcç4siidndt,1I
Nome do cliente: Partido da Causa Operária
CNPJ: 01.307.05910001-90
Endereço: SCS, QUADRA 02, EDIFÍCIO S. PAULO, SALA 310, ASA SUL-DF
Eu, iuUano Alessander Lopes Barbosa, CPF: 716.950.791-91, OAB-DF: 31.816,
representante legal da Alessander & Santos Advogados Associados, CNPJ:
I

21.336.36010001-39, declaro que recebi do tomador de serviço acima qualificado o valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente aos serviços advocatícíos,
administrativos e jurídicos, consistentes em acompanhamento processual de todos os
processos em que a o cliente figura como autor ou réu, tanto na Justiça Comum quanto
nas especializadas; acompanhamento da contabilidade mensal e consultoria acerca dos
andamentos processuais; administração de sistemas eletrônicos partidários, como o
SGIPEX e o Filiaweb, promovendo alterações quando solicitado pela agremiação partidária,
tanta em nível federal, quanto estadual ou municipal, dentre outros serviços solicitados
pelo partido ao longo do mês, além da administração física dos processos e registros
partidários. Sendo este o recibo a plena quitação do acordado entre o cliente acima e este
Escritório Associac61
Brasília, 28 de out4ro de 2015.

-/j

Alessand'er & SJitos Advogados Associados

ÇNPJ: 21.336.30/0001-39
I\scrição na 0/ BIDF: 31.816
•-

r'

Scanned with CamScanner
Cópia de documento eletrônico com assinatura digital. Protocolo: 4273)2019 -Signatário(a): JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - Data/Hora

05109119 -

17:01:40

1 -1 0W20 19

RE(II30.05AI)V(XAIX)S - Jocurncntnç (kioglc

pEC1BC vr
(ÁIes,andr Ii

IÁI2ws
ii

L

Nome do cliente: Partido da Causa Operária
CNPJ: 01.307.059/0001-90
Endereço: SCS, QUADRA 02, EDIFÍCIO S. PAULO, SALA 310, ASA SUL-DF

'

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, CPF: 716.950.791-91, OAB-DF: 31.816,
representante legal da Alessander & Santos Advogados Associados, CNPJ:
21.336.360/0001-39, declaro que recebi do tomador de serviço acima qualificado o valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente aos serviços advocatícios,
administrativos e jurídicos, consistentes em acompanhamento processual de todos os
processos em que a o cliente figura como autor ou réu, tanto na Justiça Comum quanto
nas especializadas; acompanhamento da contabilidade mensal e consultaria acerca dos
andamentos processuais; administração de sistemas eletrônicos partidários, como o
SGIPEX e o Filiaweb, promovendo alterações quando solicitado pela agremiação partidária,
tanto em nível federal, quanto estadual ou municipal, dentre outros serviços solicitados
pelo partido ao longo do mês, além da administração física dos processos e registros
partidários. Sendo est11 o recibo a plena quitação do acordado entre o cliente acima e este
Escritório Associado. II
oBrasília, 27 de novenjro de 2015.

Alesander & S'aros Advogados Associados
CNPJ: 21.336.30/0001-39
Inscrição naÁB/DF: 31.816

.J
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Em atendimento à solicitação do Partido da Causa Operária - PCO,
apresenta-se relatório sucinto dos serviços prestados ao partido durante o ano
de 2015, que foram realizados pelo escritório Alessander e Santos Advogados
Associados, por meio dos advogados Juliano Alessander Lopes Barbosa e
Iracema Santos de Campos.

Foram prestados serviços de consultoria jurídica, mediante a resposta a
questionamentos formulados presencialmente, por telefone ou via email.
Além disso, houve acompanhamento e atuação processual nos seguintes
processos:
• Prestação de Contas 54581 (2006):
• Prestação de Contas 424417 (2007):
• Prestacã p de Contas 95491 (2008):
• Prestação de Contas 90516 (201Q)j
• Prestacão de Contas 26054 (2011):
—Prestação d_e Contas 29492 (2012):
o P-resta^ão de Contas
o

30235 (2013):

PjL,^,sta^ão de Contas 26486 (2014):

Além disso, foram prestados serviços administrativos para o Partido,
como a submissão e administração de filiados no sistema respectivo
(Filiaweb), a administração dos registros dos diretórios estaduais, municipais
e o nacional no SGIP (Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias),
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e administração dos processos físicos, in loco, dos quais o Partido da Causa
Operária é parte.
1&ktJ. SUFCEAM

17

Por ser verdade, firmamos a presente.
Brasília, 12 de agosto de 2019.

s Associados

1
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BRASILTronic

Av. Alameda Terracota, 185
Cerâmica - S. Caetano do Sul - SP
CEP - 09531-190

t

CARTA DE JUSTIFICATIVA - EMPRESAS GRUPO

18(

Informamos que a empresa BRASIL TRONIC possui um grupo de empresas, por esse motivo,
as notas fiscais são emitdas de acordo com o produto comprado, para cada tipo de empresa.
(empresa marketing place)

F.P.F.
CNPJ: 28.255.755/0002-32
M.E.T.S.
CNPJ :28.526.442/0001-95
A.P.F.
C PJ :28.741.917/0001-66
T.S.T
CNPJ :28.250.152/0001-24
J.S.A. COMERCIO LTDA
CNPJ: 21.729.712/0001-16

o

Qualquer duvida solicitamos o Contato via e-mail- fiscal@brasiltronic.com.br
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Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Versão
2.00

Chave de Acesso
Número NF-e
35-1503-21.510.137/0001-66-55-001-000.002.147-164.900.000-2 2147

Dados da NF-e
Série

Modelo

1

55

Número
2147

Data de Emissão

Data Saída/Entrada

2710312015

Valor Total da Nota Fiscal
811,28

Emitente
Nome / Razão Social

CNPJ
S

21.510.13710001-66

UF

Inscrição Estadual
144103446110

WILLFORCE IMPORTS LTDA - WILLIAM SEIKE DA SILVA 27351501866

SP

Destinatário
Inscrição Estadual

Nome / Razão Social

CNPJ
013070591000190
Destino da operação

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

UF

ISENTO

Consumidor final

DF

Presença do Comprador

Emissão
Processo
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo
Fisco

$

Tipo de Emissão
-

1 - Normal

Tipo da Operação Forma de
Pagamento
1 -Saída
o - A vista

Natureza da Operação
VENDA

Versão do
Processo
2.2.31

-

Finalidade
1 - Normal
Digest Value da NF-e
C5SW4OZS8vkjVAFJJVsNfUzRZTg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)
Eventos da NF-e
Autorização de Uso

Data Autorização

Protocolo
135150191379600

2710312015 às 12:00:10

Data Inclusão AN
2710312015 às 12:07:35

1

Dados do Emitente
Nome / Razão Social
WILLFORCE IMPORTS LTDA - WILLIAM SEIKE DA SILVA
27351501866
CNPJ
21.510.13710001-66
Bairro / Distrito
VILA CARRAO
Municipio

Nome Fantasia
WILLFORCE IMPORTS LTDA
Endereço
RUA CABRALIA, 117
CEP
03424-020
Telefone

3550308 - Sao Paulo
UF

Pais

www.nfe.fazenda.gov.br/portal/corisultalmpressao.aspx?tipoConsulta=completa
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SP

1058- BRASIL

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

144103446110
Inscrição Municipal

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
3550308

_
CNAE Fiscal

M sQi

Código de Regime Tributário

2

1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário
Nome / Razão Social
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
CNPJ

Endereço

01.307.05910001-90

DT SCS, 00 QD. 2 BL. C 99 Si- 310
CEP

Bairro / Distrito
. ASA AZUL

-

-i

Município

70314-900
Telefone

5300108 - Brasilia
UF

País

Dados dos Produtos e Serviços
Num. Descrição

Unidade
Comercial

Qtd.

1 FILMADORA SONY DSC-CX240 FULL HD
Código NCM

•Código doProduto
001

1,0000

j PÇ -

Vator(R$)
811,28

CodoCEST

85258029

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Beneficio Fiscal na
UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

6108
Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
Código EAN Comercial

Unidade Comercial
-.

Código EAN Tributável

PÇ
Unidade Tributável
PÇ

.
Quantidade Comercial
1.0000
Quantidade Tributável
1,0000

www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalmpressao.aspx?tipoConsultacompleta
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Valor unitário de comercialização
811,2800000000

Portal da Nota Fiscal Eletrônica
Valor unitário de tributação
8112800000000

Número do pedido de compra -

ltem.do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

SFO1
2:

ICMS Normal e ST
Origem da Mercadoria
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno

Código de Situação da Operação - Simples Nacional
102- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de
crédito

1i

P15
rCST
07 - Operação Isenta da Contribuição

Valor Total do FCP

Base de Cálculo ICMS
000

Valor do ICMS
000

Valor do ICMS Desonerado

Valor Total ICMS FCP

Valor Total ICMS Interestadual
UFDestino

Valor Total ICMS Interestadual
UFRern.
--

Valor ICMS Substituição
0,00

Valor Total do FCP retido por
ST

Valor Total do FCP retido
anteriormente por ST

Valor Total dos Produtos
811,28

Valor do Frete
0,00

Valor do Seguro
0,00

Valor Total dos Descontos
0,00

Valor Total do II
0,00

Valor Total do IPI
000

Valor Total do IPI Devolvido

Valor do P15
000
-

Valor da COFINS
000

-

----

Outras Despesas Acessórias
0,00

Base de Cálculo ICMS ST
000 -

-ii

Valor Aproximado dos Tributos

Valor Total da NFe
H 811,28

Dados do Transporte
• Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte
Informações Adicionais
Formato de Impressão DANFE

XSLT: v4.0. 0
'

www.nfe.fazenda .gov.br/portallconsultalmpressao.aspx?tipoConsulta=completa
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1 - DANFE normal, retrato

Dados de Nota Fiscal Avulsa
CNP-1

O

Repartição Fiscal do Emitente

Matricula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

FX

22

L

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalmpressaoaspx?tipoConsulta=completa
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NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVI ÇOS - NFS-e
201 9081 3u222504980001

Nurp ero da Nota

2210312016 16:50:23
Código de Verificação

TNVY-&.1ifIQS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

•

Inscrição Municipal 5.213422-9
CPF/CNPJ 22.258.49810001-20
Nome/Razão Social CARREIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI
Endereço R SERRA DE BOTUCATU 00251, - ATE 104911050 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03317-000
Muriicip O São Paulo
UF SI'

L

23
o

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
CPF/CNPJ: 01.307.05910001-90
Endereço. R SCS Quadra 3219 - Asa Sul - CEP: 70300-906
UF: DF
Município: Brasilia

Inscrição Municipal: -E-mail systemacontabllsystemacontab li. com. br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: -

e

Nome/Razão Social.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de mão de obra de limpeza - Diária Mazy Help
Prestação de serviço de mão de obra de limpeza - Diária Mary Heip
Preetação de serviço de mão de obra de limpeza - Diária Mary Help

1 15/09/2015 1 - cO 450,00
1 22/09/2015 1 - cO 160.90
1 20/09/2015 1 - cO 160,90

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 771,80
INSS (R$)

1

IRRF (R$)

CSLL (R$)

COFINS (R$)

PIS/PASEP (R$)

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de Imóveis, chaminés, piscinas e congõneres, Inclusive fossas.
Aliquota (%)
Valor do 155 (P5)
Crédito (P5)
Base de Cálculo (R$)
,,
0,00

Valor Total das Deduções (P5)

Município da Prestação cio Serviço

Número inscrição da Obra

Valor Aproximacio dos Tnbutos IFonte

-

OUTRAS INFORMAÇÕES

-

000

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005 (2) Documento emido por ME ou EPP cptante pelo Simples
Nacional,

hltpo://nfe.prefeitsra.sp.gov.br/coiilribuinteinotapri nt.aspx?ccm=52 1 34229&nf=290&cod=TNVYUWQS
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RECIBO jp
24
c

Declaramos para os devidos fins que recebemos de Partido da Causa
Operária a quantia de r$ 160,90 (cento e sessenta reais e noventa centavos)
referente a uma diária realizada em 22109/2015.
e

2019

C.ARP£IRASERVIÇOS DE UMP€ZÂEtREU
i-2O
.49
CPJ: 22

e
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RECIBO
25

Declaramos para os devidos fins que recebemos de Partido da Causa
Operária a quantia de r$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referente a uma
diária realizada em 15/09/2015.

O

go -s-t-o--cde 2019
5deQ
MpEjArrIREU
GspJ:

Cópia de documento eletrônico com assinatura digital. Protocolo: 4273r2019 - Signatário(a) : JULIANO ALESSANDER LOPES BARROSA - DatalHora 05(09(19 - 17:01:40

RECIBO

1L1MJ. SP3R a1Tc,L1

26
/

Declaramos para os devidos fins que recebemos de Partido da Causa
Operária a quantia de r$ 160,90 (cento e sessenta reais e noventa centavos)
referente a uma diária realizada em 28/09/2015.

1

São ulo, 23 deÇost de 2019
CARREIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIREL
CWPJ: 22.258.498/0001-20

o

Cópia de documento eletrônico com assinatura digital. Protocolo :4273/2019 - Signatário(a): JULIANO ALESSANOER LOPES GARBOSA - Data/Hora :05/09/19 - 17:01:40

RECIBO
TLk&L 50.ffiR EcL

27

Declaramos para os devidos fins que recebemos de Partido da Causa
Operária a quantia de r$ 300,00 (trezentos reais) referente a duas diárias
realizadas em 15/09/2015.
o

(')QÂ
Paulo, 2

2019

CARREIRA SERVIÇOS DE LiMPEZA EIRELI
_ GPJ 222*4ZI0'

Ó

Cópia de documento eletrônico com assinatura digital. Protocolo: 427312019 - Signatário(a) JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - DataíHora 25)09(19 - 17:01:40

Recebemos de CHIGETO IND. E COM. DE MÁQUINAS LTDA - EPP os prodalco dou sc.'iços couaaoVs da NFe indicada
DATA DO RECEBIMENTO

Iodo.

N F-e

N° 000.007.950
Série 000

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CHIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS
LTDA - EPP
-

30

RUA PADRE GERALDO MAUZEROLL, 090TABOAO - GUARULHOS - SP
Fone: (11)2402-4740 - CEP: 07141-429
MAvw.chigueto.com br

DANF

1 D ocumenlo AuxEiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

iI ii fflIffl!LllII

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

6424

3515 0700 0030 2800 0182 55

1i N° 000.007.950
1

ríopX

cis

Consulta de autenticidade no portal nacio 1 da
.nfe.fREenda.8ov.br!Oal ou no sltc da S"r

SERIE 000

FOA 1/1

ROTOLO DE AUTORI/_SÇÃO os (Si)

NA1xREZA DAIII'IOAÇÃO

135150460651867 28/07/201511:41:50

1 VENDAS

INSCRIÇÃO ESTAIIUAL

1 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SDES

336370965113

TEISUTASSO

('DEI

1

00.003.0280001-82

1

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME /RAZÃO SIEIAL

DATA DA ESSSSÀI)

CNPJ ICPF

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

211107/2015

0I.307.05910001-90

BAIRROJDISTIU'ID

ENDEREÇO

SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 2 BLOCO C 99, S/N EDIF SAO PAULO

MUNICIPIII

DF

BRASILIA

70314-900

ASA SUL

'nli.I'ONE/FAX

I:I•

DATA DA SAIDA

CEP

IIORADASAIDA

INSCSIÇÃOI)SIADIJAL

(61)3225-9155

DEPUCATAS

Número
Vencimento: 28/07/2015
Valor R$ 844,00

cÁi.cuw DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DOICMS

0,00

VALOR DO ICMS

VALOS DO 5005141)

VALOR DO FRETE

0,00

0,00
0,00

DESCONTO

BASE DECÁICUIDDO Ict,SuBs1TI1JIçÃo

100,50

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO [CMI) SUBSTITTJIÇÀO

0,00

0,00

VALOR DO III

0,00

VALOR IOTAI.IIOS PRODII1I)S
VAlOR TOTAL DA NOTA

944,50
844,00

TRANSPORTADOR / VOUJMES TRANSPORTADOS
NoME / RALÃO VIXTAI.

FRETE P41)) CONTA

I'N'DEREÇII

MLTNICIPIO

RUA PADRE GERALDO MAUZEROLL, 90

I)IIANTIDAI)E

ESPÉCIE

1 1VOLUMES

1

1-DEST/REM

CFIIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS LIDA - EPP

CÓDIGO AN'IT

PlACA DO VEICULO

CNFJ /CPF

III

INSCRIÇÃO ESTAIIIJAI.

SP

GUARUL1-IOS

MARCA

(II'

PESO 1101/10

NUMERAÇÃO

3,000

00.003.02810001-82
336370965113

PESO LIQIJIIX)

3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
cói000

PRODUTO
00044)
00402
00403
00693

1

1

DESCRIÇÃO IX) P501115/01 SERVIÇO

1 KIT COMPLETO PARA BOTON 5.9 CITAMPA FL\NDRE
1 KIT P/ CHAVEIRO DE 7,5 AZULÇTAMFA ALUMINIO
KIT P/ CHAVEIRO DF 2,5 PINK C)TAMPA AWMINIO
MATRIZ PARA BOTTON QUADRADO DE 51 COM KIT
IFACA

NEM/SI! ICSIISN 1 CFOI' (/1410.
1
1
1901162900
I92990
960629010
73259990

1
1

1 4102 1 607 1 PC
1 4107 1 (.1117 PC
4102 6107
1
PC 1
1 0102 (1108 1 PC
e
1
1
1

0500,

1

1

1 VALOR 1
VALOR
uNITÁRIO 6ESCONTIII

100 1 0,4500(10 1
50
0,730000 1
10) 1 0,730000
1 790.000000 1

1
3.88 1
7.77 1
84.06 1

BASE DE 1 VALOR 1 VALOR IAIJ000TA%
I CÁLC.ICMS 1 ICMS 1IPI
ci.o 1

VALOR
TOTAl.

1

000

45,00

1

1
73,00
790.00

0.00

0.00
000 1
100
0,00

800 080 1 01)1)
0.00 10 ,00 10100
0,00 0.00 0,00
0,00 0.110 0.00

o

cÂLCuw DO ISSQN
INSCRIÇÃO M//N/CIPAI.

VALOR TOTAL 1)119 SERVIÇOS

VAlOR TOTAl, IR) ISSQN

BASE 18/CALCULO 00100014
0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI
AO RECEBER A MERCADORIA FAVOR CONFERIR O MATERIAL NA HORA NAO ACEITAREMOS RECIAMACOES
POSTERIORES.

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado ilos Tributos: RS 162.09(19.30%) IBPT

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28,0712013 1143.19

Desenvolvido por AMBC Sistemas
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+ CAUSA OPERARIA +
SUPLEMENTO GRATUITO DO SEMANÁRIO NACIONAL OPERÁRIO E SOCIAl !STA - EDIÇÃO EXTRA: PARANÁ

DISTRIBUIÇÃO NACIONAL - INTERNET: WWWPCO.ORG.BR - ENDEREÇO ELETRÔNICO: CAUSAOPERÀRIA

E preciso fazer como no Parana:
VENCER
, NAS RUAS DE TODO'
O PAIS A DIREITA GOLPISTA

29/

Mobilização dos educadores paranaenses mostra que a ofensiva dos governos e partidos pró-imperialistas e seus planos de "ajustes"só podem ser derrotados com a mobilização dos trabalhadores
o

Desde o dia 9 de fevereiro,
mais de um milhão de alunos
do ensino básico da rede estadual paranaense estão sem
aulas; as sete universidades
estaduais também estão paralisadas e nos último dias se somaram à luta outros setores do
funcionalismo estadual, contra
a ofensiva deslanchada contra
os servidores e toda a população pelo governo Beto Richa
(PSDB).

DERROTAR A
BUROCRACIA SINDICAL

o

Passando claramente por cima dos limites que a direção
sindical (do PT, Articulação Sindical e outras correntes) tentou
impor, começando pela convocação da assembleia da categoria do maior sindicato do Estado (APP, dos trabalhadores
da Educação) em um sábado,
às 8h da manha, em Guarapuava (a 255km da Capital) para evitar a greve; professores
e funcionários paralisaram as
escolas, primeiro, depois as
universidades e outros setores, em uma das maiores mobilizações dos últimos anos no
estado.

SUPERAR A TENTATIVA
DE ATRELAR A LUTA
AS MANOBRAS

PARLAMENTARES
Também superaram a tentativa de limitar o movimento de
luta a uma ação de "pressão"
sobre a máfias de deputados
que dominam a ALEP (Assembleia Legislativa): impediram o
funcionamento da "casa do povo" e que os deputados aprovassem o "pacotaço" com um
conjunto de medidas contra o
povo que o governo queria impor; obrigando os deputados
(que tiveram que fugir de camburão) e, depois, o próprio governo a recuar em seus planos
de cortes de mais de R$ 11 bilhões do orçamento do Estado
(cerca de 25%).

A LUTA CONTRA O
"AJUSTE" É NACIONAL
Não é por acaso, que em
Brasília, os professores também decidiram entrar em greve, contra o governo "socialista-tucano" de Rodrigo RolIember (PSB) que também anunciou "cortes" e a atrasou o pagamento de salários e direitos
dos trabalhadores.
Em São Paulo, diante do fechamento de 3 mil salas de aulas, mais de 20 mil professores
demitidos, falta de água e até
de papel higiênico nas escolas,
os professores estão caminho

de uma grande greve, que só
não começou no primeiro dia
do ano letivo, porque a direção
da APEOESP (PT-PSOL-PSTU-PCdoB) - mesmo diante de um
ato com mais de 3 mil professores ainda em férias escolares - adiou a realização da assembleia da categoria para 45
dias após as demissões.
Em meio a este quadro geral
de crise, a direção nacional da
CUT, por indicação da Corrente
Sindical Nacional Causa Operária (PCO) e de outros setores,
decidiu convocar uma ato na
Avenida Paulista para o dia 13
de março (no mesmo dia da assembleia da APEOESP) por reivindicações dos trabalhadores
diante da crise e contra a politica golpista da direita.

OS "AJUSTES" SÃO UMA
EXIGENCIA DA DIREITA
PRÓ-I M PERIALISTA
Essa política, enfrentada pela rebelião dos trabalhadores
paranaenses, é a mesma que
está sendo imposta em todo o
País como parte dos planos da
direita pró-imperialista e golpista (diante do qual o governo
do PT capitula sistematicamente) de fazer com que os trabalhadores arquem com todo
ônus do colapso da economia
capitalista no Brasil e em todo

Cópia de documento eletrônico com assinatura digital. Protocolo :4273/2019 - Signatáflo(al : JULIANO ALESSANOER LOPES BARBOSA - DatalHora :05)09/19 - 11:01:40

o mundo.
Os banqueiros, grandes empresários e representantes do
imperialismo mundial, com os
quais o PT se aliou, exigiram do
governo de Duma Rousseff que
aplique a mesma política de
"ajuste" imposta pelos tucanos
no Paraná.
Duma e a direção do PT prometeram nas eleições que não
fariam uma política de "ajuste". Mas estão cedendo à pressão de seus poderosos e multimilionários aliados e se preparam para aplicar o "ajuste"
deles.

o

A LUTA É A ÚNICA SAÍDA
Os acontecimentos das últimas semanas no Paraná mostram, de forma concreta, que
o único caminho concreto para barrar a ofensiva da direita
contra a Educação, a Saúde, o
petróleo brasileiro e contra os
direitos democráticos da população é a mobilização dos trabalhadores e da juventude nas
ruas.
A reação dos trabalhadores
à ofensiva do governo direitista do Paraná se dá no mesmo
momento em que se intensifi-

"Está em marcha um golpe de Estado no Brasil?"
O Partido da Causa Operária começará,
nos próximos dias, uma campanha nacional com palestras-debate em todo o País,
para discutir os acontecimentos políticos
recentes e a sua correta interpretação com
os trabalhadores e a juventude.
No próximo dia 14 de março, em São
Paulo, será realizada uma palesta-debate
especial, com o companheiro Rui Costa Pimenta, que marcará o lançamento de um
folheto sobre o tema, a ser publicado em
ESTÁ NAS RUAS O JORNAL
CAUSA OPERÁRIA W 835

e

cam os ataques dos grandes
capitalistas contra os trabalhadores com a intensificação do
arrocho salarial, demissões em
massa (Volks, Mercde, (M
etc.) e quando essa
reita golpista mostra Was gar0
ras propondo e realilando um
conjunto de manobrIs giii/
sam a derrubada do governo
eleito em outubro para colocar no seu lugar um governo totalmente servil aos interesses
do imperialismo que crie condições para reprimir ditatorialmente a rebelião dos trabalhadores contra seus ataques.
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milhares de exemplares, e que será o pontapé inicial para uma rodada de debates
por todo o País.
Fique atento à progamação, que será divulgada no portal do PCO na internet e no
seu jornal diário online, o Causa Operária
Notícias Online (www.pco.org.br ).

Entre em contato e ajude a organizar a
realização deste debate no Paraná: (11)
98344-0068 (falar c/ Antonio Carlos).

Entre em contato com o PCO
www.pco.org.br

Acesse as páginas nas redes sociais
e participe das atividades do partido
Facebook: www.facebook.com/pco29

Dorqo.
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OS AVANÇOS E LIÇÕES DA.,MAI
GREVE DA NOSSA HISTRIA
Só Educadores em Luta/PCO e setores independentes da direção da APEOESP defenderam a continuidade do
movimento até o atendimento das reivindicações e a negociação da reposição dos dias parados
Depois de mais de 90 dias, no último
dia 12, a sabotagem da burocracia sindical da APEOESP pós fim à greve que
bloqueou a ofensiva do governo tucano
contra os professores e o ensino públi. co, e ajudou a Conter a ofensiva da direita
golpista, foi derrotada pelo boicote da esquerda pequeno-burguesa e setores mais
direitistas da direção do movimento, que
levaram á capitulação as demais alas da
direção
A direita na defensiva
Ao contrário do que disseram os que
defenderam o fim da greve, a mobilização doa professores colocou na defensiva o governo do Estado. Os ataques contra a greve deixam claro que ela era um
fator de crise para o governo e que foi capaz de criar um impasse. Em primeiro lugar, a luta impediu que o governo tucano colocasse em prática ataques ainda
mais brutais contra os professores. O modelo é exatamente o do Paraná, do iucatio Beto Richa: unia expropriação dos recursos dos salários e outros recurso dos
educadores (no caso do PR, o ataque aos
fundos de Previdência) e um conjunto de
cortes drásticos no orçamento da Educação, em favor dos interesses dos grandes
capitalistas em crise.
Mesmo a intransigência do governo
que, primeiro, tentou negar a existência
da greve e atacar o sindicato e depois,
Ø se recusou a negociar ou fez da negociação uma farsa, estava sendo quebrada pela mobilização. O governo anunciou, antes da assembleia - por meio de reunião
do secretário de Educação com sindicatos patronais (dos diretores - UDEMO e dos supervisores - APASE) e associações pró-tucanss (conto o Centro do Professorado Paulista - CPP), que na próxima proposta de reajuste salarial está tias
mãos do governador. Ou seja, a greve de
90 dias conseguiu inclusive superar a p0litica de reajuste zero do governo, atinociada no começo do ano. Além disso, o
governo foi obrigado a anunciar a reabertura de cerca d eu terço das quase 4 mil
salas de aulas fechadas no começo do ano
e anunciar que está encaminhando para a
Assembleia Legislativa proposta de alteração do período de afastamento obrigatório a que os professores "temporários"
(categoria O) estão condenados, substituindo a atual "duzentena" (200 dias
de afastamento, sem vencimentos, a cada dois altos, por 180 dias de afastamento, a cada três anos). Por escrito, o governo se comprometeu tambémis com garantir o atendimento médico dos professores "temporários" pelo IAMSPE (InstiIsto de Assistência Médica dos Servidores
Públicos Estaduais).
eópl.a. dOcum10 .lSÓflÍCO , .*fl,.tu,.dlg,teI.

Está claro que os professores de São
Paulo saíram da greve seus conquistar integralmente nenhuma de suas reivindicações. Por isso mesmo, a proposta de
recuo, diante da defensiva do governo
diante da greve, era uma traição aos interesses dos trabalhadores.
A força política, a combatividade e o
tamanho da mobilização mostrou o vigor
da luta da categoria e sua capacidade de
colocar em xeque os ataques do governo
direitista e arrancar conquistas efetivas.
A burocracia sindical
contra os professores
Essa greve desmascarou a política da
esquerda-pequeno burguesa centrista.
Psol e PSTU foram os primeiros grupos
a defender abertamente o final da greve.
Um mês antes do fim da greve, setores cada vez mais expressivos do PSTU/Conlutas e Psol passaram a defender o "sirego" - se juntando 85 alas mais direitistas
da chapa 1, que sabotaram a greve desde
o seu começo. Até que no final da greve,
a diretoria e praticamente todas as alas da
burocracia sindical (mesmo aquelas menores que participam de forma ultaminoritária da direção - como a LER-QlJConlutas ou apenas da coordenação de subsedes - como o T- POR) atuaram juntos em
favor do fim da greve.
Os defensores da "greve geral" foram
os primeiros a sabotar abertamente a greve em São Paulo, mostrando que para a
esquerda pequeno-burguesa centrista, o
que vale são palavras, discurso vazio e
demagogia oportunista. E nada de luta.
Enquanto a Articulação Sindical/PT
estava dividida em relação ao fim da greve, a esquerda pequeno-burguesa se unificou para derrotar a mobilização, moatr,mdo sua política pelega e de defesa da
direita. Mesmo antes de defender abertamente o fim da greve nas assembleias,
Paul e PSTUfConlutas defendiam nos
Conselhos de Representantes o que o vocabulário da burocracia sindical é eufemisticaniente chamado de "recuo", ou seja, o arrego diante do governo. Entretanto, o medo da mobilização da categoria
impedia que essa esquerda defendesse o
final da greve e tudo era feito às escondidas dos professores.
Na assembleia desse dia 12 de junho,
diante do enorme esquema de sabotagem
montado pela burocracia sindical, em
conjunto coas o governo e a imprensa capitalista, a greve terminou.
Todos os setores da burocracia sindical (Psol, PSTU. PCdoB, PT, T-POR
etc.) subiram no caminhão de som pata
defender o final da greve, sem nenhuma
conquista para os professores. Diante da
pressão, até mesmo a ala da diretoria do

P,oIoCOlO

sindicato que iinha se colocado a favor da
greve cedeu e defendeu o arrego.
A continuidade da greve foi defendida apenas pela corrente Educadores em
Luta, de militantes doPCO na categoria
dos professores, e por setores independentes. Mesmo assim, foi preciso Inonlar uma assembleia em que boa parte dos
presentes não eram da categoria (isso
mesmo, figurantes contratados), para votar pelo fins da mobilização.
O principal foco de resistência
aos ataques da direita
Conforme vem falando o PCO desde
que começaram as greves dos professores do Paraná e de São Paulo, essas tiobilizações foram fundamentais para barras' a ofensiva da direita golpista
Essas greve enfrentaram diretamente
os dois principais estados governados pela direita e, por isso mesmo, onde os planos de "ajustes" estão colocados da maneira mais agressiva contra os trabalhadores. A luta dos professores colocou um
freio a esses ataques, ainda que momentaneamente.
Mais importante ainda, a mobilização foi uni dos principais contrapontos
aos atos golpista promovidos pela direita. Não devemos esquecer que a greve
dos professores em São Paulo começou
como dia de luta contra o golpe, em 13
de março. Em torno da mobilização dos
professores, ativistas, trabalhadores, sindicatos e movimentos populares lotarani
as ruas de São Paulo em um gigantesco
ato contra o golpe.
A principal lição que a greve dos professores deixou para os trabalhadores do
Pais foi justamente a de mostrar o caminho para combater a direita: sair às ruas,
com greves e ntobilizsções, levantando
as reivindicações dos trabalhadores.
Outra questão fundamental, é a da importância decisiva para impulsionar esta luta, bem como para defender as rei-
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vindicaçôes doa trabalhadores diante da
crise e dos ataques ("ajustes") que - por
certo - vão se intensificar, é preciso avançar na construção e no fortalecimento de
um novo sindicalismo, de uns movimento classista e revolucionário que se organize de forma totalmente independente da burocracia. Com uni programa próprio, com reuniões, publicações (Boletins
sindicais e Outros) C atividades independentes, atuando como uni verdadeiro comando de luta dos trabalhadores, nos locais de trabalho, no sindicato, em todos
os lugares.
Na greve de SP, de forma mais decisiva (e em outras greves de educadores,
de fornia ainda embrionária), Educadores em Luta, a corrente de professores do PCO, foi de forma clara e decisiva - como teve de ser reconhecido até
pelos seus adversários na burocracia,
pela imprensa burguesa e Outros inimigos da luta dos trabalhadores - o principal motor desta tarefa, que atuou desde
antes do começo da greve (nas mobilizações contra as demissões em janeiro)
até o último minuto da mobilização em
defesa dos interesses mais gerais da categoria e do conjunto dos trabalhadores, contra a burocracia e contra o governo inimigo número 1 da Educação e
da população.
Nessas condições, o 12 de junho longe de ser um fim, representa o começo de
uma nova etapa, na qual esta luta política
deverá se intensificar, Os novos ataques
do governo, as más condições em que a
categoria e o ensino público se mantém
vão servir de motor para novas lutas. Para prepará-las e o seu decorrer é preciso,
como se deu na greve atual, dar novos e
decisivos passos no caminho da construção de uma nova direção para as lutas dos
educadores e de todos os trabalhadores.
Parabéns professores.
Sigamos avante!

EDUCADORES EM LUTA

ALGUMAS LIÇÕES IMPORTANTES SOBRE A MAIOR
MOBILIZAÇÃO DOS PROFESSORES
Educadores em Luta/PCO

responde a algumas
questões levantadas pela
categoria à respeito do
movimento encerrado no
último dia 12 de junho,
depois de 92 dias de uma
combativa mobilização

Nau. dc torcia a! gririr,r A ores e barrou
temporariamente a ofensiva do governo
que no início do ano Letivo aplicou intimerua medidas de ajuste, como o corte de verbis, que provocou até falta de papel higiênico nas escolas, levou ao fechamento de
mais de 3 mil salas de aulas, superlotação
das existentes e intpõs por decreto o — congelamento dos salários", estabelecendo
"reajuste zero" para todo o funcionalismo.
Por conta da força da greve o governo
foi obrigado a conter essa ofensiva, e anunciar a reabertura de 1/3 das salas de aulas
fechadas, anunciar que irá apresentar mdicede reajuste salarial para o mês de julho,
além de se comprometer por escrito, a ittcItar os professores temporários, categoria
O no IAMSPE, além de modificar o prazo para o encerramento do contrato desses
professores, de 2 para 3 anos, e o prazo da
"duzentena", 200 dias para 180 dias.
Isso tudo é pouco e, por certo os professores poderiam ter conquistado muito mais alto fosse a verdadeira operação
de sabotagem de setores de dentro da diretoria da APEOESP que atttararn contra
"a greve desde o início (conto um setor
da Conlulas, liderado por "Geraldinho"
e alas da direita da burocracia que furaram a greve) ou que passaram a sabotá-la
na medida em que o governo mais sentia
o golpe, como a direção da chapa 2 (do
P501,) e da chapa 4 (do PSTUíConlutas
que passaram a defender o "recuo", ntesmo setit que a categoria tivesse suas reisi rdieac/ics riend ir lis.

Nau A '-eotbiei que drliztuti ri
greve contou cots mais de 10 mil professores (etit 13 de março), durante os três
meses de greve a categoria realizou IS
asseittbleia.s, todas reunindo militares de

professores, seguidas de passeatas com
que reunirattt dezenas de milhares de
pessoas. O índice de paralisação chegou
a mais de 60% de adesão. Além disso a
greve contou com o apoio de alunos de
todo o Estado, que realizaram passeatas e
mobilizações: de associações de pata, de
sindicatos, de torcidas de futebol e todo
tipo de organirttçâo de defesa do interesse da população

De itiodo al g um. Esta afirmação só faz
sentido na bocados inintigos da lula dos
professores e de todos os trabalhadores,
corno é o caso do governo Alckmin e de
toda a direita. O sindicato é unia ferrarnenta de luta importante dos trabalhadores, o que é reconhecido compreendido
categoria. A APEOESP se configura conto o tnaior sindtcato da América Latina,
com 180 mil associados no universo de
240 mil trabalhadores Mais uma vez ficou provada sua importância para unificar a mobilização e a luta da categoria.
Os principais problemas enfrentados pela
categoria tia condução do movimento dizem respeito a politica dos setores que inlegra sua direção, destacadanienle aqueles que sabotaram a greve, que procurartdo se passar por combativos (defendendo em palavras até a "greve geral") sabotaram a greve, defenderam o "recuo" de
mãos vazias.., atuaram - de fato - em favor do governo que queria derrotar o movimento.
O problema não é, portanto, abandonar
o sindicato - como prega a direita e todos
os querem dividir os trabalhadores - mas
fortalecer a luta no seu interior e fora dele, por uma nova direção classista e combativa para as lutas da categoria.

Há uttta distinção importante que tetrios que levar em consideração. Por uni
lado, lemos aqueles que, conto diretores e conselheiros do Sindicato Integrantes da burocracia sindical, mais de 1.000
pessoas), que são eleitos pela categoria
com o dever de participar e organizar a
luta. Estes, inclusive, na maioria das vezes usufruem de privilégios, como ponto
liberado para participar de rcrtsiões con-

vocadas pelo sindicato, dos Congressos e
Conferências e em muitos casos de outras vantagens (conto no caso dos dor.
lorca liberados do trabalho, e das subsedes que pagam "jetons", etc.) e de terian:
a obrigação de aderir ao movimento e de
defende-lo contra os ataques do governo
Nas escolas muitos professores não aderiram (u greve 000 fizeram de forma parcial. Trata-se, principalmente, de unta
parcela da categoria que não tornou consciência de que somente na lula coletiva a
sua situação de exploração, de precarizaç8o do trabalho, da desvalorização profissional pode ser resolvida. Busca resolver
essa situação de forma individual, acumula cargos em redes distintas, se submetem a duplajornada de trabalho, viram
"eapitão-do-ntat&', e aceitam ser assediados nas escolas de tempo integral, para receber o que a cstegorta reivindica na
greve, 75% de reajuste. Unia ampla parcela da categoria se vê também influenciada pela desconfiança que tem da direção sindical e dos setores que tio "coniattdo" sabotam a mobilização, defendendo
seus interesses ou se seus grupos, contra
os dos trabalhadores.
A greve mostrou que é possível superar a essa política de derrotas por meio
da organização independente, de um movimento classista e que atue sisternahicametite na base da categoria e que defenda - como faz Educadores cm Luta - na
greve e fora dela

Essa acusação que partiu do governador Alckmin, tinha como objetivo destegitimar o movimento e o sindicato e foi
respondida prontamente pela categoria,
em coro nas manifestações e nos cartazes
que confeccionaram: "governador, essa
novela é utn filme de terror". A categoria, que saiu em luta, linha toda a consciência da pauta de reivindicação, que
respondia concretamente â defesa do salário, do emprego e por melhores condições de trabalho e de estudo.
No final da greve, unia ala da diretoria
que atou contra a greve desde o seu começo, repetiu esse ataque contra a greve e chegou a comemorar na última assemblia que "a novela acabou", como
afirmou "Geraldinho" da ConlutaslPSTU, de cima do caminhão de som (no dia
12/06). Não por acaso, ficou conhecido
na categoria, corno "Geralditiho Alck-

Como era poasive 1 vencer o governo
e conquistar as reivindlcaalies dii
cateú..i.?
A propi ti greve itiosI roru o cantiu ubo,
que foi defendido até o ultimo motitento pelos professores de Educadores em
Luta/PCO. Foram as ações radicalizadas corno as ocupações de avenidas e
estradas, a "caçada ao governador", as
ocupações de prédios públicos, a tentativa de ocupação da Secretaria de Educação etc, que colocaram o governo nadefettstva (forçando a participar de negociações): que levaram s decisões parciais
da justiça ens favor dos professores etc.;
bem corno forçaram o governo a adotar
itiúnieros golpes contra a greve como fazer com que utst indicado de F1-IC para o
STJ cassasse medida judicial adotada pelo coletivo do TJ-SP que determinava o
pagamento do salario dos grevistas. Somente a radicalização do movimento e a
manutenção dos comandos de greve poderia gerar uma crise ainda maior no governo e obrica-lo a negociar de fito com
'Ir' rio's
05 . ".'5"555

A s anguiid,u deve ser atribuida ao alisismo combativo, formado principalmente por parcelas mais jovens da categoria,
como é o caso dos professores categoria
O e dos professores que ingressaram nos
últimos concursos do Estado, que não es180 atrelados a cargos nas subsedes, que
ultrapassaram - por um longo período - a
sabotagem de ututtitas alas que compõem
a burocracia da Apeoesp, que mais uma
vez cumpriram o papel de freio do movimento, sendo urna verdadeira retaguarda
da greve.
Parcelas crescentes deste setor combativo se organizaram e estão se organicandojuinto a Educadores em Luta, setor que de forma consciente e organizada expressou e impulsionou as tendências combativas desta ampla camada de
ativistas, publicando dezenas de boletins e declarações, videos, campanhas
nas escolas e na internet, faixas etc, com
o apoio de milhares de professores e outros trabalhadores

PARTICIPE DA OPOSIÇÃO SEM ARREGO, ANTES, DURANTE E DEPOIS DA GREVE
Contatos com a Coordenação Nacional:
São Paulo - Grande SP: (II) 3657-5676/98344-00681964632383 ; (19)98121-4234; ArarsquaraiS4o Carlos e Catanduva: (1(s) 9781-1768: Assis e Ourinhos: ( 18) 9
8150-6864, Vale do Paraíba: (12) 8177-1358; Bauru e Manha: (14)99728-0289, São José do Rio Preto e região: (17)99167-0508; Paraná (43) 9936-8318; Brasilia (61)
8217-9820; PiauI (86) 9902-5868; Amapá (96)3117-7836.
Visite nossa página no face: https:/fwwvv.facebook.comlpages/Edueadores-em-Luta/ e faça parte de nosso grupo: https://w'svw.facebook.comlgrotmpsleducadorescmluta/
E-mails com denuncias ou notas para publicação (sigilo garantido, se necessário): educsdoresemluta.peoêgrnail.com

Acesse: www.pco.org.br/acampamentodeferias e saiba mais!
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Petróleo 100% estatal e sob o controle dos trabalhadores
• Não às privatizações . Não à lei da terceirização . Revogação de
S

toda a legislação repressiva . Fim da PM . Fim do monopólio dos
meios de comunicação . Nenhum "ajuste fiscal", nenhuma
"austeridade" . Reforma agrária . Por uma assembleia nacional
constituinte . Por um governo dos trabalhadores
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Petróleo 100% estatal e sob o controle dos trabalhadores
Não às privatizações• Não à lei da terceirização . Revogação de
toda a legislação repressiva . Fim da PM . Fim do monopólio dos
meios de comunicação . Nenhum "ajuste fiscal", nenhuma
"austeridade' . Reforma agrária . Por uma assembleia nacional
constituinte . Por um governo dos trabalhadores
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• Petróleo 100% estatal e sob o controle dos trabalhadores
• Não às privatizações• Não à lei da terceirização
Revogação de toda a legislação repressiva
Dissolução da PM . Reforma agrária
• Fim do monopólio dos meios de comunicação
• Nenhum "ajuste fiscal' nenhuma "austeridade"
• Por uma assembleia nacional constituinte
• Por um governo dos trabalhadores
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Todos à maniffifestacão
•

13 E MARÇO

na Avenida Paulista

CONTRA A DIREITA GOLPISTA
Em defesa das reivindicações dos trabalhadores:

- NÃO À PRIVATIZAÇÃO! Estatização da Petrobras sob controle dos trabalhadores
- USP PÚBLICA E GRATUITA PARA TODOS! Governo trlpartlte com maioria estudantil
- NÃO AO "AJUSTE"! Ocupar as fábricas contra as demissões.
Escala móvel de salários e horas de trabalho.
- NÃO À PRIVATIZAÇÃO DA ÁGUA! Estatlzação da Sabesp sob controle dos trabalhadores
- FORA OS GOLPISTAS' Por um governo dos trabalhadores da cidade e do campo
CONCEN1RAçM0 E TRANSPORTE
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Todos à manifestação

13 DE MARÇO

na Avenida Paulista

CONTRA A DIREITA GOLPISTA
Em defesa das reivindicações dos trabalhadores:

- NÃO À PRIVATIZAÇÃO! Estatização da Petrobras sob controle dos trabalhadores
- USP PÚBLICA E GRATUITA PARA TODOS! Governo tripartile com maioria estudantil
- NÃO AO "AJUSTE"! Ocupar as fábricas contra as demissões.
Escala móvel de salários e horas de trabalho.
- NÃO À PRIVATIZAÇÃO DA ÁGUA! Estatização da Sabesp sob controle dos trabalhadores
- FORA OS GOLPISTAS! Por um governo dos trabalhadores da cidade e do campo
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REAL DE 20% E PISO SALARIAL DE R$3.500,00

NM à..t.,b ..çt. Àp.p.w.s

COMO OS TRAIDORES PATRONAIS VOLTARAM PARA A FENTECT

,p.FLnTILPCSR/I.tlaDcM

NÃOA VOIIADO BALCÃO DE
COMPRA E VENDA DE SINDICALISTAS
-

-

-

-

LItUIl1;.U*I

-

'

ASSISTA AO BALANÇO
COMPLETO DO
CONGRESSO
www.pc..onj.br

PARTICIPE DA PLENÁRIA DA CORRENTE
ECETISTAS EM LUTA

o

1 •u..

o
co

83

H 00

92

e

M
..m

rá

VJ.fll 1N3 5VJ.SI1333
1N3R1103 VO VIN31d VO 3d13IIBYd
4.

JqSJoo)dMM
OSS3HONO3
00 O131dRO3
ONYIVB 0V V.LSISSV

--

FiIlI!I'1i1

svJ51*1y3IaNIS 30 YaN3A3 VdVd03
300y31v9.00V110AyOYN

pp!y4.,,.pfl..o;fl

av 4I y-.',,ÍTs • v,..nIwIa.-

OO'00St$I 30 1VUJV1VS OSId 3 %OZ 30 1V3I
OIN3VIflV 'SVOH]d SV svaoi. 30 OyISOd3a

133J.I3J V VHVd WVV110A SIVNOLLYd S3BOCIVUl 50 OIJO)

===

-=;;;

t fl 'd 0p Ou2wexieqOJ 00 oe

flISd 3 Id Pa SIVNOHIV€I SVISI1VDION1S
SOU ]INVIO 0y3V1fl.LIdV3 VSOHNOOHIA YMIfl

UMA VERGONHOSA CAPITULAÇÃO DIANTE DOS
SINDICALISTAS PATRONAIS DO PT E PSTU
Z.

I-,-.'...

....

Não ao rebaixamento da Pauta

REPOSIÇÃO DE TODAS AS PERDAS, AUMENTO
REAL DE 20% E PISO SALARIAL DE R$3300,00

-.---

.Jü..ç pek..*.PT-fltU.tOLl,1aAflCAP
—

COMO OS TRAIDORES PATRONAIS VOLTARAM PARA A FENTECI

ASSISTA AO BALANÇO
COMPLETO DO
CONGRESSO
.pco.ogk

NÃO À VOLTA DO BALCÃO DE
COMPRA E VENDA DE SINDICALISTAS

PARTICIPE DA PLENÁRIA DA CORRENTE
ECETISTAS EM LUTA

40

. ..

Entre em contato com Ecetistas em Luta na internet: olhovivoecetista.wordpress.com
Receba o boletim Ecetistas em Luta por e-mail, escreva para: pco@pco.org.br - fones: (19) 98418-0606 (11
14

SINDICALISTAS DO PTQffi/
PCI)OB=PSTU E PSOL
ACABARAM COM GREVE
COM 00% DE REAJUSTE

2A

Burocracia sindical aceitou acordo tribunal no qual os trabalhadores não tem nenhum
reajuste — apenas abono — conforme proposto pela direção da ECT e terminaram com
a greve de 13 dias que tinha adesão de 70% do setor operacional em São Paulo
No último dia 28, a burocracia sindical dos Correios, ligada ao V1-PCdol3PSTU e PSoI, com o apoio da Intersindical se unificaram contra a greve dos trabalhadores dos Correios e orientaram os
trabalhadores a aceitarem a proposta da
ECT de 0% de reaj uste.
Os diretores sindicais dos Correios
ligados ao PT, PCdoB. PSTU, PS0I e Intersindical, fizeram unta audiência de Conciliação no TST - Tribunal Superior do
Trabalho - no dia 25 de setembro, onde
mosrraran toda a sua subserviência diante
dos patrões e dos ministros do patrão.
Depois de ouvirem a ameaça do amigo do patrão, o Ministro Ives Gandra Filho, que arbitrava a conciliação, os sindicalistas reduziram ajá rebaixada pauta de
reivindicações da categoria, sem consultar os trabalhadores, apresentando que se
' a ECT pagasse apenas a imitação, eles se
comprometiam em acabar com greve.
Obviamente, que quando o inimigo vê
fraqueza em sua vitima, ele vai para cima
para, a fim de liquida-la de vez, e foi isso que o Ministro fez após ouvir os sindicalistas mendigarem apenas o índice da
inflação

Propõs manter o reajuste de 0%, e incorporar o abono de R$ 200,00 até 2017, introduzindo um acordo ttianual na categoria.
Manteve a discussão do pagamento de
mensalidades no Plano de Saúde, através
de uma Comissão Paritária entre a ECT e
estes sindicalistas, fora da campanha salarial, dando sua palavra, que não vale nada,
de que a ECT só poderá modificar o Plano
de Comuns Acordo.
Por tIra, o ministro ameaçou os sindicalistas no que eles têm mais medo, pagar multa de RS 100 mil reais por dia de
greve, t. nada assusta mais os sindiclaistas do que terem "prejuizo" nos cofres
dos "seus" sindicatos. Para eles, os trabalhadores podem ainrgar com perdas ano
após ano, mas o orçamento do sindicato
"é sagrado".
Com a Fentect controlada pela ECT,
e os sindicalistas do PSTU e Intersindical dando autoridade para os traidores da
Federação Fantasma do PCdoB negociar
ens nome dos trabalhadores, a proposta do
ministro foi agarrada pela burocracia como sendo uma tabua de salvação.
Após isso, foi só acertar entre os
sindicalistas uni documento em comum,

orientando as assembleias para acabar
com a greve, apresentando o reajuste zero, com incorporação de abono (GIP) em
três anos como "vitória". E mentindo
aos trabalhadores de que o Acordo suspendia o ataque ao Plano de Saúde da
categoria.
"Unidade" dos pelegos
contra os trabalhadores
No informe da Fentect assinado pelos
sindicalistas fura-greves do P1', PSIU e
pelos centristas da Intersindical chegaram ao cinismo de apresentar o reajuste
zero como vitória, alegando que apesar da
greve estar crescendo e ser forte em São
Paulo, os trabalhadores teriam que voltar
ao trabalho.
Como sempre a burocracia sindical esperou o pelego do PCdoB - Elias Divisa, presidente do Sindicato de São Paulo quebrar a
greve em São Paulo, com a tradicional assembleia de capangas, onde apenas o PCdoB e um militante do PSTU podem titlar.
Após a farsa da assembleia de São Paulo quebrar a greve, os outros sindicalistas simplesmente usaram o fato da greve

de São Pauto ter trrninado pari acabar a
greve ens suas bases sindicais.
Os trabalhadores dos Correios estão sem
reajuste salarial há dois anos, com a direção
da ECT substituindo o alimento de salário
por GIP - Gratificação por Índice de Produtividade - que além de não ter incorporação automática no salário, vincula os ganhos dcii ecetistas à produtividade individual, uma exigência dos privatizadores dos
Correios para rebaixar os salários.
A derrota nesta campanha salarial está mostrando a necessidades dos trabalhadores doa Correios se organizarem pata base, independente das direções
sindicais, que funcionam como uns freio
nas suas lutas.
A assinatura do pior acordo dos imtlimos anos, diante de uma inflação crescente e dos planos de privatização da ECT,
vão colocar a categoria diante da necessidade de novas lutas. E necessária a forinação de oposições pela base em todos
os sindicatos. Para mobilizar o conjunto
da categoriit pelo fita da política de anocito salarial através da GIP e contra o fim
da Postal Saúde e pela volta do Plano Correios-Saúde

Campanha de filiação

Filie-se ao PCO, o partido que defende a
1 reestatização das empresas privatizadas
É preciso lutar para que as empresas, como a Petrobrás, voltem a ser totalmente
publicas, sob o controle dos trabalhadores
Nos anos do governo tucano de Fernando Flenrique Cardoso, o Brasil perdeu inúmeras empresas estatais para a iniciativa privada. Empresas que sequer dá para dizer que
foram vendidas diante do preço anunciado, como foi o caso da Vale do Rio Doce, quase doada pelo governo do PSDB para os especuladores.
Bancos (Banespa, Banerj, etc.), companhias elétricas, sistema Telebrás, redes de abastecimento de água, a indústria nacional, enfim, foram anos em que o imperialismo
saqueou riquezas nacionais, como a Petrobrás, hoje em sua maioria terceirizada.
O PCO luta para que todas as empresas sejrn reestatizadas, e para que administração delas fiquem nas mãos do trabalhador organizado; 4odos ou demitidos precisam ser
readnsitidos, terceirmzados incorporados e os especuladores expulsos da sociedade da empresa, para que, finalmente, volte gerar riqueza e trabalho para o pais.
Contra as privatizações, pela reestatização das empresas privatizadas, filie-se e lute como PCO, o partido da revolução socialista.
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Sindicalistas traidores acabam
com greve e assinam pior acordo
dos últimos anos
Apesar da enorme disposição de luta, a greve foi derrotada após duas
No último dia 28, a greve nacional dos
trabalhadores dos Correios se encerrou.
Depois de duas semanas, uma manobra
articulada entre a direção da empresa, a
burocracia sindical e o TST, colocou fim
à greve.
Apesar de todo o esforço para controlar
a greve, a mobilização foi grande, principal incute em São Paulo, maior e mais miportaste base sindical da categoria. Segundo dados da própria empresa, cerca de
6 mil trabalhadores aderiram à greve em
São Paulo, o que significa mais de uni terço de adesão, de uma base de 20 mil irabalhadorcs.
Desde o começo, a empresa apresentou
uma proposta de reajuste zero tara os trabalhadores, baseada apenas em uma gratificação (GIP - Gratificação de incentivo à
Produtividade), e aiim reajuste de 9% nos
beneficias. Além disso, a proposta ainda previa a cobrança de mensalidades no
convênio médico.
No dia 15 de setembro, vários sindicatos entraram em greve contra a proposta
da empresa. Apenas os sindicatos dirigidos pela Articulação Sindical/PT, a maioria sindicatos com bases pequenas, não
aderirias á greve. A diretoria sindical usou
as velhas fraudes nas assembleias para
impedir que os trabalhadores dessas bases
aderissem á paralisação.
Vale destaque a posição do membro da
Comilutas e secretario-geral do Sintect-PE
(Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Pernambuco), Hallisson Tenório,
apoisdor da direita coxinha contra o PT a
ponto de ter feito campanha eleitoral para Aécio Neves (PSDB), rosa que se prontificou em se aliar com os traidores da Articulação para aceitar a proposta miserável da ECT e impedir a greve em Perimambuco.

1

Flallisson, junto cora outros diretores
da Fentect (Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios) ligados ao PT,
assinou informe pressionando os trabalhadores a não sairem em greve e aceitar a
proposta da empresa.
A disposição de luta da categoria ficou clara em São Paulo, Rio de Janeiro
e Brasilia em que os trabalhadores lotaram as assembleias para aprovar a greve.
Em Brasilia, mesmo com a presidenta do
sindicato Amsnda Corcino, vulgo 'Marmitex", da Articulação, defendendo contra a greve, a categoria passou por cima
e aprovou a paralisação. Foi preciso que
Amtmnda convocasse uma assembleia uma
semana depois, coiii a presença de chefes,
para aprovar o fim da greve.
Em São Paulo e Rio de Janeiro, sindicatos dirigidos pela Federação Fantasma (Findect) do PCdoB/CTB, os conhecidos traidores da categoria sequer tiveram coragem de se opor aos trabalhadores. No ano passado, o presidente do Sintect-SP quase foi linchado na assembleia
depois de dar um golpe nos trabalhadores,
fraudando o resultado da votação que tena aprovado a greve. Esse ano, os traidores da Findcct procuram sabotar a greve
de maneira silenciosa.
Em São Paulo, os trabalhadores que
aderiram à greve fizeram quase que espontanearaente tamanho o nivel de revolta da categoria Lotaram a assembleia para aprovar a greve.
Para aos poucos "nlimmar" a força da
greve, a diretoria do Sintect-SP fez apenas três assembleias durante os 14 dias
de paralisação (começo, meio e fim) para
criar um clima de férias entre os grevistas.
Também não houve piquetes organizados,
boletins informativos chamando os trabalhadores a aderirem, nada disso, Junta-se

a isso a imensa desconfiança que a categoria tem na diretoria do sindicato, desmoralizada depois de altos de traições.
No dia 24, os sindicatos eia greve de
São Paulo e do Rio de Janeiro realizaram
urna manifestação na Avenida Paulista
que contou com uma boa adesão dos trabalhadores, o que mostra a disposição de
luta da categoria.
Depois de toda a sabotagem da burocracia sindical, a greve foi definitivamente enterrada com a ajuda do TS1.
No dia 25, uma audiência de conciliação, os sindicalistas concordaram em
defender nas assembleias unia proposta
muito parecida com a proposta inicial da
empresa, um verdadeiro golpe contra os
trabalhadores. A GIP de 150 reais será incorporado aos salários de maneira parcelada até 2017, ou seja, usa aumento linear
que cobre a inflação apenas para a pane
da categoria que recebe os menores salários. Não houve aumento real e boa parte dos trabalhadores sequer terão a reposição da inflação.
No caso do plano de saúde, a proposta não prevê a alteração imediata no plano, mas a constituição de uma comissão
para debater as mudanças, o que significa
que novos golpes estão porvir. Todo mundo sabe que essas comissões são uni golpe para atacar os direitos dos trabalhadores usando a cobertura de sindicalistas pelegas que participam dessas comissões e
que recebem cargos e vantagens para cmitregar o que a categoria conquistou com
sua lata.
Em São Paulo, a diretoria do sindicato defendeu a proposta miserável do TST.
Foi quase uma hora com apresentação
da proposta pelo presidente do sindicato, Elias "Diviza", exposição do advogado para falar bem da proposta, nova defe-

Todo sábado, 9h30, uma análise da situação
política nacional e internacional
www.pco.org.br/blog/tv

sa por parte do "Diviza". Só depoforam dados 3 niinutos para a defesa manutenção da greve.
Mais adia vez, a oposição consentida da Conlutas foi a única que o Divisa
deixou subir no Cairo de som para defender a continuidade da greve. Colocaram
um antigo membro da Conlutas. Eduardo 'ttuiu" para fazer figuração de quem
defendia a continuidade da greve. Sem
maiores explicações e esclarecimentos
das diferentes posições, a votação foi cricaminhada para a aprovação da proposta
do i'ST.
O fins da greve fechou todo uma operação de fraude e sabotagem contra a categoria iniciado antes do "congresso da
bandalheira" da Fentect, quando a Articulação Sindical se juntou ao PSTIJ/Conlutas para retomar o controle da federação,
beneficiados que forma por toda uma operação de fraude de chefes e da direcão da
ECT que resolveram colocar seus "homens de confiança" de volta no comando
da Fenlmrct para garantir seus interesses na
campanha salarial e no processo de privatização da ECT, do qual a destruição do
plano de saúde, o arrocho salarial e outras
medidas são partes integrantes.
A "oposição" (Intersindical, "independentes", LPS) que capitulou diante deste golpe, no congresso e na campanha salada], mostrou que = nem de longe - represemmta unia alternativa para os trabalhadores dos correios contra os sidncialistas
traidores do "bando dos quatro" (PT-PCdoB-PSTIJ-PSOL) que eonduiram a categoria à maior derrota dos últimos anos.
E preciso debater amplamente o balanço desta derrota como parte da necessária
luta por construir - a partir da base da categoria - unia verdadeira alternativa de direção para as próximas luta que virão.
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EDUCADORES EM LUTA

Nossas Principais Reivindicações
UNIR TODA A CATEGORIA EM
GREVE E OCUPAR AS RUAS
Fim do coas na Educaçâo. Defender o ensino
público, granito e de
qualidade. Por malho0
Aleknsin. alcoa rescondiçõsesdeensino
iluzzsthna e -aprendizagem
ii professores.
O governe desde de 2009
3 ind salas de
asia-.eripoelobibo' ecos desaimrpn ndo aLei do
ritz ruim a queda da Piso Nacional, no que se mfe"du,eolcna",attasrisdanossa rvaphcaçdodç 113dajornada
greve, m i lhares de professo- estraclasse. Essa missndreame eononsem desemprega' ç3o da ccdcgotia lese nOesedos Portanto pau a ganarlia mas mmplieaçfaes rmpomtaetco.
do nossos empregos, deferi . sagmufica melhores condições
de trabalho, melhoria na quademos
lidade da rducaçrle. cnação
- tairertsou de todas so le de mais orspnzgo e melhoria
mil salas de aulas fechadas
na qualidade de sida do pio.
fcsor. Pontuem, moreia greve
Pan da euperõoaaçda das eilas: ma-omo de 25 alunos por
sala
-ReduçdodajomoriadenoEm defesa do
EMPREGO de tadi, os
prnlcesnrn's

Readmitido de roslos es bulho(l(Scstnclassejai)
profesooresdcrrrilidos: finada - Fim da potitacri de hdnus
"quaecrrtcraa e "duaerrtcrca
pagatnennrde d'salário atodos os professores
•
'Pelo fim dadivmsdodacrrtçgana ros'ogaqdodalei 1093 Fandaadamdrfloeda
ombro da iton0000 salarial
daeategorio
los
no~
- Convocaçáo de todos os
•
No ult000 dia 26 de fé- piofcsrsarcs concursado,
estabilidades aos jsofestomns
Inc oamcolo salarial à iodos
os sori,idores poblicos esta' - Pclollmsjalimttaçlhadefal'
doais. Entretanto, o salário mas medicar e direito ao atendo governador, assim como dinsrnto no Iaanspcatodos cos
do scuretano de Educação, professotes.
foi reajustado cio 17,8% A
categoria dias professores ri, 'Direito de creche a todos os
entre todas as densas catego' filhos de professores Pagarias do oRei supenor, a que meitlo de adicional (auxiliorecebe ns nrenones sabinos creche) às rodes e pais pmfiisija equipamçdo seres, enquatio essaressasoli'
Pc.
ri
'rui dc sivcl riu- caçelo rido feratcndida
'ajuste deve ser
go
Indicie, que já - Reajuste do valor do vale
de
s pmfcssores das alimentação (itt 30) e ale
ii pa,
e que sojam pagos
Escolas de Tempo Integral. ttasssportc.
todas ospro0.-ssoten.
Permuto nesta greve reivos- a
dicamos
-NáoaEseula de Tempo loteRirsogaçelo do decreto do gnd do governo Inerme (grauhcaçdo de 7ge/, panatodos)
i..ZERO!
- Rupoeiçido iiai iradas ue 'Nele o pnhinica de corte de
latmais: 75,33% deteajaste verbodas
destinada
—colas a mestuteotroto cqwpaaac os pmfes- çdo
seres aosdodemais
profis' -Gattintiadeabariecimcotode
sionats
ouvi superior
ágsuamamtmicbdes~iam
o.c.aa.e

.

p

.a,sa .

Exemplo dos Correios evidencia
política da CONLUTASIPSTU
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Uma demonstração da revolta dos professores contra Jason-Alckmin

"Ô, Ô GOVERNADOR... ESSA NOVELA
É UM FILME DE TERROR"

Desmascarando governo tucano que afirmou que nossa grave era uma "novela" que neo
alcançava 1% dos professores, inala de 20% do professorado ocupa a Paulista no dia em
que mata de 100 mil professores estavam em greve a decidem intensificar a mobilização
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Conquistar na luta, para toda a carreira magistério, a antecipação da meta 17 do PNEIPDE
que o governo Rollemberg não quer tirar do papel
A questão fundamental para as
centenas de milhares de professores do ensino básico das redes
públicas de todo o País é o miserável piso salarial dos docentes,
que hoje é o mais baixo de lodos
os profissionais com ensino supeior do País.
isso depois de unia sequência
e golpes que já reduziram os
reajustes do nlisero valor desse
piso cm cerca de 30% desde a sua
criação, em 2008.
A redução do reajuste é o resultado de uma campanha realizada
pelos partidos e governos estaduais e municipais de todo o País

e grandes monopólios capitalistas
de que o reajuste era excessivo e
ameaçava —quebrai` algumas administrações.
Ao contrário dessa propaganda
enganosa, a questão não é a falta
de recursos, uma vez que os orçamentos públicos da Educação
cresceram significativamente nos
últimos anos, como resultado da
pressão das organizações sindicais, populares e da juventude e
do enorme aumento da arrecadação de impostos, pagos pelos trabalhadores.
Justamente por ser um dos
maiores orçamentas do Setor

11rial
Engenheiros
R$6.516,00
Delegados de Polícia - DE
R$15.370,54
Policial Militar- DF*
R$4300,00
Advogados
R$3.98012
Professores (Piso Nacional)
R$1.917,78
Professores (concurso 2013) R$3.858,87
ensino médio

Jornada1
40 horas
40 horas
40 horas
20 horas
40 horas
40 horas

Fonte
SEE-DF
SSP-SP
OAB
MEC
SEDE

blico, a Educação tens sido alvo
um dos maiores alvos da operação de rapina dos capitalistas que
- diante do colapso do capitalísna
- são cada vez mais dependente
da pilhagens do Estado. Sobram
recursos públicos para os bancii.
para as empreiteiras, para os tubarões do ensino pago e outros monopólios e é justamente por isso
que faliam verbas para pagar aos
professores um salário suficiente
para atender ás necessidades do
professar de sua família
Contra essa situação e a farsa de todos os partidos e governos patronais que afirmam que a
educação é uma prioridade, em
seus discursos de campanha, mas
pagam salários de fome aos Educadores e reprimem nuns lutas,
enquanto distribuem bilhões para
os tubarões do ensino privado,
banqueiros e Outros monopólios,
é preciso uma verdadeira mobilização dos educadores, de verdade e não corno a farsa dos anos
anteriores, organizada pela buro-

-
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piso 'aianal
que
atendei
Ãíobu/,:ar os prnjess ores e or,entadun. spor um
às no',sas necessidades e de nos vos famílias

cracia sindical apenas para fazer
Na campanha salarial da estegona, cuja pauta deve ser apreuma encenação.
Os professores do DF garanti- vada tia próxima semana, a reiruiu, por meio de sua luta, o maior vindicação central deve ser a luta
salário da categoria nacionalmen- por um piso de Rã 5 mil contra o
te mostrando que há recursos para mísero reajuste parcelado, impospagar mais aos professores aqui e to pelo governo e corroído pela
em todo País.
inflação.

Dia 17/06 — 14h
TODOS À ASSEMBLEIA, NA PRAÇA DO BURITI
Aprovar uma ampla mobilização contra a política de 'ajustes" do governo
Roliember e de toda a direita e em defesa de nossas reivindicações

Faça como professores de todo o País

INSCREVA-SE E PARTICIPE

Cópia do documento $*i,tncn oco, es$lnaur. diaflI promovo: 4773r2011 Slgneitlo(e): .IULJANO ALPSS,PNDER L0005 SARBOSA -D.I&000. OSRSIIS. 17:ni:40

EDUCADORES EM LUTA
PNE

OS INTERESSES DOS EDUCADORES____
SÓ PODEM SER GARANTIDOS POR UMk4)
MOBILIZAÇÃO NACIONAL
r

Nada do "novo PNE"
cumprido, sem luta,
quando a Educação é
um dos maiores alvos da
política de "ajustes" dos
governos burgueses em
favor dos tubarões do
ensino pago e de outros
monopólios capitalistas?
será

O primeiro PNE (Plano Nacional da Educação) foi elaborado em 1996, para vigorar entre os
anos de 2001 a2010.
foi iniciada (ou
a^c.
xecu"o
s deveria ter Sido), em
e no governo "neoliberal" F1-IC,
*,Su.
no qual se intensificaram como
nunca, os ataques ao ensino público. O resultado é que esse
plano não foi cumprido, as suas
diversas metas não eram mensuráveis e não apresentavam, por
exemplo, punições para aqueles
que não cumprissem o que foi determinado.

PNE
e0—o
a queda do PIB
Já foi aprovado e já está em
vigor - sancionado no último dia
26 de junho - o Plano Nacional de
Educação (PNE). A lei, que tramitou no Congresso Nacional durante quatro anos, estabelece 20 metas
para serem cumpridas até 2024.
Formalmente, o Brasil, segue
as resoluções das Cosferéncias de Educação pra Todos",
promovidas pelos organismos
internacionais (Banco Mundial,

BIRD, BID, UNESCO, USAID
e UNICEF) ciii Jomtien - Tailândia, Dakar-Senegal e outras —, as
quais impõem um modelo privalista para a educação brasileira.
Uma breve análise sobre o
PNE, no entanto, evidencia que
as 20 metas do PNE mais uma
vez ficarão no campo das promessas, ou seja: o sitia] PNE será
mais uma "carta de intenções",
sem qualquer garanti real de que
mesmo as sua metas modestas diante do caos na Educação - serão cumpridas.
A começar pelo tão falado tO°o
do PIB para Educação, com meta
de ser cumprido até 2024, um dos
pontos centrais do plano. Diante das perspectivas de queda no
crescimento (no Brasil e em todo
o mundo), este percentual tende a
ficar cada vez mais longe das necessidades da Educação e o montante dos recursos públicos que
deveriam ser destinados ao ensino público, tende — cada vez mais
— a ser alvo (como vem acontecendo) de toda sorte de desvios
dos para financiamentos e parcerias com a iniciativa privada tais
como: ProUni, Fies, Ciência sem
Fronteiras, Pronatec e creches
convemtiadas, e fundações privadas e capitalistas do ensino.
Trata-se do assalto oficializado aos cofres públicos: os
impostos pagos pelos trabalhadores são desviados para as es-

colas privadas em prejuizo d
escola pública.
O agravamento da crise, 1h'
aumentar o parasitismo dos cals
talistas, da Educação e de outros
setores, em relação ao Estadi
A "livre iniciativa" desapareceu
e deu lugar ao controle e expis.
priação dos orçamentos públicos
da Educação e de mais pelos banqueiros e grandes capitalistas monopolistas, incluindo os do ensino
privado

A meta 17 ao piso
nacional dos professores
Outra meta importante é a 17
que trata da valorização dos profissionais do magistério das redes
públicas de educação básica, prevendo o PNE que deveria ocorrer a
equiparação do seu rendimento
médio aos dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de
vigência deste, ou seja, até 2020.
Esta é uma das reivindicações
principais da greve dos professores paulistas, que para cumprir
o que estabelece o PNE reivindicam do governo o reajuste de
75% nos sena vencimentos, tantanha é a sua defasagem.
No entanto, a simples existência do PNI! e da Lei não garantem
para os trabalhadores o cumprimento de nada, como se percebe claramente neste caso, bem
como no caso da "Lei do Piso"

.1 denzago,mii 1, (. ,,,i',res.o e dos gos'erflO.s e ci U,,/i
ian emmorm?tc' ataque ao ensino público

(11.738/08), que trata do piso salarial do Magistério. Mesmo com

seus valores estabelecidos muito
abaixo do que deveria ser o mlfio estabelecido pela Constituição Federal, que afirma em seu
artigo 7o. que todo trabalhador
tem direito a um salário capaz
de atender a suas necessidades
vitais básicas e ás de sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, sua vigência só
sendo imposta nas regiões onde
há urna intensa luta dos trabalhadores contra os governos inimigos do ensino público.

st'

'enchi pr

É claro que os professores só
conseguirão atingir essa meta
numa forte luta conjunta assim
como estão fazendo os professores de São Paulo, Paraná e demais estados que estão em greve
por não reconhecer a lei atual do
piso como paránietro de salários.
Contra a ofensiva dos governos
da direita golpista e dos grandes
monopólios da Educação, bancos
e outros contra o ensino público e
todaapoliticade "sjustes" é necessário construir minta mobilização
nacional unificada pela antecipação do cumprimento da Meta 17
do PNE e por um piso para os professores de, pelo menos, RS 5 mil.

•'iJia 17 -

OCUPAR AS RUAS CONTRA APOLÍTICA DE
TERRA ARRASADA DO GOVERNO CALOTEIRO
O governo enflollemberg
e seus aliados
(TJDF e CLDF) só
entendem a linguagem
da mobilização
Alititi de dar o calote nos direitos de professores e orientadores
do DF no começo do ano o governo socialista-tucano enRollemberg, com a ajuda da CLDF e do
judiciário, quer tirar nossa aposentadoria, manter a educação e seus
profissionais em situações precárias e sob uni terror cotidiano.
O governo caloteiro do DF chegou ao extremo de proibir, por
meio de Circular, a publicação de
imagens das"scolaa ou entrevistas
dos servidores da SEDF para qualquer meio de comunicação. Essa
medida foi tomada na mesma seCSça. d a

mk,or.

mana que a deputada Sandra Famj
(Partido Solidariedade) apresentou
o "PL da Mordaça", que proíbe a
liberdade de cátedra e o livre debate de ideias nas escolas.
Essas medidas de cunho conservador e retrógrado visam impedir a denúncia do verdadeiro
caos das escolas do DF. São milhares de alunos sem professores,
com precárias condições pedagógicas devido ao cone de dois
terços dos coordenadores, com
merendas com baixa qualidade
isutricionsl, sem o cartão material que mesmo com um corte de
80% nunca foi pago, sem estrutura fisiea mínima para estudar
conto falta inclusive de carteiras
e cadeiras para sentar. São mais
de 20 mil crianças sem creches.

Pdaf parcelado levando escolas a
não terem dinheiro para comprar
gás de cozinha para a merenda.
As ações desses três poderes
não ocorreram por acaso. Fazem
parte de unta política deliberada
da direita que quer fazer vigorar
no DF o mesmo tratamento dado
aos trabalhadores do estado de
São Paulo e do Paraná.
Com a insatisfação da categoria o ditador Júlio Gregório suprimiu um dos parágrafos da infeliz Circular que publicou, mas
os trabalhadores não são bobos e
sabem muito bem que esta tática
está sendo usad,,desde o inicio
do ano. E a crnelolltica de fazer
terror com a categoria. A SEDF
lançou de lá pra cá vários balões
de ensaio para testar a reação dos
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professores e orientadores corno
o fim da jornada ampla, meritocracia, fim do abono e percebeu
que nossa categoria não vai aceitar a retirada de direitos sem lutar.
O governo do DF tenta impor
a política da direita golpista que
busca empurrar goela abaixo do
trabalhador de todo pais a terceirização, a redução da menor idade penal, o roubo das aposentado.rias e mais que seja preciso para
garantir os lucros e interesses de
ruralistas e grandes empresários
em detrimento .dos direitos dos
trabalhadores. Aqui no DF essa
cartilha começou com o Plano de
"ajustes" mais conhecido como
"pacote de maldades" que foi
aprovado na CLDF sem a menor
resistência dos sindicatos

Somente nossa organização
pode dar cabo ao caos instalado
na educação do DF. Nesse sentido, é mais do que necessário
a organização da categoria nas
escolas por meio da formação
de Comandos de Mobilização
que discutam e organizem a comunidade escolar (pais, alunos,
servidores, professores e demais
trabalhadores da educação) para
o enfrentamento que teremos que
fazer contra os ataques que estão
apenas começando.
E preciso levantar a cabeça,
ocupar a capital da República e
mostrar aos donos do governo, da
CLDF e do TJDFT que os professores de mais trabalhadores sabem
lutar pelos seus direitos e não vão
papar pela crise que não criaram,
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É HORA DE IR PRA CIMA DO GOVERNE
COM AÇÕES RADICALIZADAS
Chegamos a 80 dias e não podemos voltar ao trabalho sem negociação e para aceitar
o chicote do governo. É preciso deixar para trás a política capituladora dos setores da
burocracia que sabotam e/ou defendem o fim da greve
Mais de 10 mi professores
compareceram Li lia, assembleia estadual dos professores
paulistas, desde a decretação
da greve da categoria cm 13 de
março e decidiram por mais de
99% dos votos dos presentes
dar continuidade à mobilização que já é uma das três maiores da história da categoria e
completa 78 dias, nesta sexta
(29), dia nacional de lutas contra a política de 'ajustes", que
todos os governos reacionários
e seus partidos de direita vem
procurando impor aos trabalhadores em todo o País, com
a capitulação do governo federal do PT.

S

Golpe tucano no STJ e
apoio dos pelegos
Na semana passada fomos
golpeados pelo presidente do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ministro Francisco
' Cândido de Meio Falcão Neto. - nomeado para aquele Tribunal por FHC, em 1999 - que
usou de decisão unipessoal para suspender decisão coletiva
do Tribunal de Justiça de São
Paulo, que mandou pagar os
salários os professores em greve. Uma decisão que evidenciou a força e o alcance da greve dos professores que vem encurralando todos os setores da
direita golpista e sua política
de "ajustes".
Deposi desse golpe, o governo vem anunciando que fará nova reunião com os sindi-

catos-Fantasmas e patronais,
como o CPP, Apase etc. que
não rep[resnetam ninguém a
não ser as diretorias tucanas
dessas entidades, para encenar
que houve uma negociação,
atacando nossa greve e nossa organização sindical, o que
não podemos - de modo algum
- permitir que ocorra.

Mais de 99%
contra o arrego
Mostrando que não tem
qualquer apoio entre a base combativa da categoria que
impulsiona a greve, as propostas de arrego defendidas na assembleia passada - por sindicalistas do PSOL/Chapa 2, de
forma aberta, e por dirigentes
da Conlutas/PST(J-Chapa 4,
de forma dissimulada ("a greve tem um limite, dia 29..", disseram) - foram amplamente rejeitadas e a decisão de continuar em greve foi aprovada pela quase totalidade dos presentes e proposta de acabar com
a mobilização obteve menos de
30 votos entre os milhares de
presentes.
[Tudo isso pode ser conferido nos vídeos do assembleia e
do CER publicados na página
do Sindicato e de Educadores
em luta na internet]

É fora de "por fogo"
na mobilização
A greve dos professores, foi
sustentada - desde os seus primeiro momentos - por uma am-

Disposição de luta da base da categoria supera política
derrotista de setores da direção
pla camada de ativistas de base
da categoria, que não integram
a burocracia do sindicato e que
formaram em quase todas as regiões do Estado, comandos de
greve de base para parar as escolas e realizar ações combativas está expressando uma significativa evolução política da
categoria, apontando claramente no sentido da construção e do
fortalecimento de um novo ativismo, de uma nova direção para as lutas da categoria (que não
tem como base os cargos no
aparato sindical, mas a participação efetiva na luta).
Ao contrário da pregação
derrotista, os últimos acontecimentos evidenciaram a força da mobilização e que só há
um caminho: fortalecer a greve, as ações combativas como fechamento de rodovias
e ocupações que colocaram
o governo, o judiciário e de-

mais setores patronais em
uma clara defensiva diante
da greve, para arrancar do
governo uma proposta que
atenda às reivindicações centrais da categoria.
Essa perspectiva oposta à da
capitulação dos "arregados" da
burocracia deve ser impulsiona
por meio da mais ampla unidade dos setores combativos,
classistas que não querem ver a
derrota do movimento, que não
defendem interesses particulares na mobilização mas as reivindicações da categoria diante do governo golpista, inimigo número 1 da Educação, dos
professores e da população trabalhadora. E abarcar todos os
setores que se colocam no terreno da mobilização e da luta
pela vitória da categoria.
A luta, companheiros,
pelos meios que forem
necessários.

Venha para a oposição sem arrego. Entre em Contato conosco!
São Paulo - Grande SP: (li) 3657-5676198344-0068/964632383 : (19) 98121-4234; Araraquara/São Carlos e Catanduva: (16) 9781-1768;
Assis e Owinhos: (18) 9 8150-6864; Vale do Paraíba: (12) 8177-1358; Bauru e Manha: (14) 99728- 0289. São José do Rio Preto e região:
(17)9 9167-0508: Paraná (43) 9936-8318; Brasília (61) 8217-9820; Piauí (86) 9902-5868; Amapá (96) 3117-7836.
Visite nossa página no face: https://www.facebook.com/piges/Educadores-em-Luta/ e
faça parte de nosso grupo: https://www.facebook.com/groups/educadoresernluta/
E-mails com denuncias ou notas para publicação (sigilo garantido, se necessário): educadoresemluta.pco@gmail.com
Cópia da documento eletrônico com assinatura digital. Protocolo: 427312019-Signatário(a) : JUUANO ALESSANDER LOPES BARBOSA Data/Hora: 05/09119.17:01:40

EDUCADORES EM LUTA

Nota oficial
NÃO VÃO CALAR A VOZ
A GREVE E A VITÓRIA O
tar e intimidar nossa corrente de
Oposição e todos os que defendem a manutenção da greve, a liberdade de expressão no interior
da categoria e fora dela e que os
professores tenham o direito de
tomar conhecimento daquilo que
Nós, da Corrente Educa- é discutido em toda e qualquer
dores em Luta, repudiamos a
instância do sindicato, afinal são
covarde agressão sofrida pe- os interesses de milhares de tralo companheiro Renato Cabribalhadores (salariais, jornada de
ni no momento em que se realitrabalho, etc.) que estão em jogo.
zava a reunião do Conselho de
Repudiamos toda forma de
coerção e censura bem como
. Representantes da APEOESP,
qualquer tentativa de ocultar da
no último dia 22.
O companheiro, nosso milicategoria o debate que ocorre
tante e do PCO, foi atacado co- no interior da APEOESP, cujo
vardemente (cerca de 20 con- único objetivo defender interestra 1) a socos e pontapés por ses próprios em detrimento da
luta de todos os professores.
"sindicalistas" e apoiadores
Denunciamos também o golda chapa 2 (PSOL) e chapa 4
(PSTU) que se mostravam in- pe de tentar encobrir a agressão
dignados por conta das denún- ao companheiro, colocando entre os agressores e provocadocias feitas por nossa corrente
por meio de vídeos e matérias - res uma ativista destes grupos,
divulgadas na internet com depara tentar acusá-lo de agreszenas de milhares de visualiza- são à mulher, quando centenas
ções - nas quais mostramos aos de presentes, incluindo mulheprofessores e demais interessa- res, viram - antes e depois da
dos que integrantes dos grupos
agressão ao companheiro - a
agressores, como a diretora de histeria e descontrole verbal escola e da APEOESP, Ozani, com a qual os dirigentes desses grupos se referiram à Renada tendência TLS do PSOL,
ex-candidata a presidente pe- to e demais militantes de lidelo chapa 2, e "Geraldinho", da ranças de Educadores em LuConlutas, ex-vice presidente ta acusando-nos de 'delatores"
da APEOESP, pelo PSTU, de- por tornar público aquilo que a
fenderem no Conselho Estacategoria tem o direito de saber:
S dual de Representantes, ocorri- como se posicionam e votam
do no ultimo dia 17, o "recuo", seus "representantes".
Repudiamos esta verdadeiou seja, o fim da greve, sem
que qualquer reivindicação de ra pratica policialesca de intinossa categoria seja atendida midação, repressão e de censupor parte do governo tucano.
ra, contra nossa corrente que Denunciamos a agressão co- junto com outros companheimo uma clara tentativa de ten- ros da categoria - também vem

DEFEN

Declaração de
Educadores em
Luta sobre a agressão
ao professor
Renato Cabrini, no
ultimo dia 22

O companheiro Renato, durante ato de / de Maio em
São Paulo, junto com a esposa, professora Marielem
sendo atacada e perseguida pela Policia do governo A!ckmin
com infundadas acusações de
vandalismo e baderna.
Tais acontecimentos evidenciam que a conduta desses
"sindicalistas" representa uma
"frente única" com os inimigos
da luta dos professores, o governo do Estado, sua Polícia,
sua imprensa reacionária etc.
Chamamos os professores a
debaterem esta grave situação
e a se manifestarem em defesa
da greve, das reivindicações da
nossa categoria e contra qual-

quer tentativa de censura, assédio e intimidação que visam
calar os que impulsionam a
combativa greve que caminha
para 80 dia de duração.
Somente a mobilização dos
professores, superando qualquer política de "arrego" e traição pode derrotar o governo e
conquistar as justas reivindicações da categoria.
São Paulo.
23 de Maio de 2015.
Coordenação Nacional de
Educadores em Luta

Acesse: www.pco.org.br/acampamentodeferias e saiba mais!
Cópia da docranento eletritniconom assinatura digital Protocolo 4273/2019- Signatário(a) JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - Data/Hora: 05109119.17:01:40

atendimento de nossas reivindicações
No último dia 3, cerca de lO mil professores estaduais paulistas em assembleia
realizada na Av. Paulista, em frente
ao
em
vão Livre do MASP, votaram em grande maio pala continuidade da greve que,
desta forma, completará três meses de
duração, sendo a maior greve da história
da nossa categoria,
Enfrentando a ofensiva
do governo golpista
A greve expressa o enfrentamento do
I professores e de todos os trabalhadores
contra a política dos governos burgueses
de descarregar sobre a população trabalhadora todo o peso do avanço da crise
capitalista, por meio de uma política de
cortes e "ajustes" nos gastos públicos, visando "economizar' verbas destinadas a
gastos de interesse da população, em favor de um punhado de capitalistas que
parasitam o Estado.
Nossa reação tende a se generalizar no
país (e já vem se generalizando com greve em diversos estados e capitais). Por
isso mesmo, o governo age com enorme
dureza diante da greve. Procurou negar a
existência da greve e atacar o sindicato;
não negociou; usou dajustiça para buscar
pressionar e punir os trabalhadores: cortou o ponto e o pagamento dos salários
dos grevistas e impr3s multas esanções
ao sindicato contra o fechamento de rodovias etc.
Mesmo diante dessa ofensiva, a greve
mostrou uma enorme força desde o seu
início, colocando o governo na defensiva, através de grandes mobilizações de
rua, com ações combativas, como a tentati va de ocupação do prédio da Secretaria
Estadual de Educação, manifestações em
prédios públicos, as quais pressionaram
o governo a encenar urna negoçiaçito, na
qual não foi atendida nenhuma das rei. vindicações da categoria pelo governo.
Bloqueamos a ofensiva do governo

Antes da greve o governo aplicou idameras medidas de ajuste, como o corte de
vertas, que provocou falta de papel higiênico nas escolas, fechamento de mais de 3 mil
salas de aulas, superlotação das salas existentes e impôs par decreto o "congelamento
dos salários', estabelecendo "reajuste aria" para o funcionalismo. Diante da greve o
governo foi obrigado a conter essa política,
anunciando a reabertura de cerca de 113 das
salas fechadas, segundo o próprio governo
e anunciando que reajustará os salários dos
professores em 1 dejulho.
A greve colocou um certo impasse na situação e bloqueou a ofensiva do governo,
impedindo-o de aplicar mais medidas contra
a categoria e o ensino público, mesmo que
até o momento os professores não tenham
conseguido conquistar suas reivindicações
e derrotar de maneira mais profunda a polifica ofensiva do governo.
Um novo ativismo
Uma questão fundamental é que a
greve está dando lugar a um novo e combativo ativismo da categoria, formado por
parcelas mais jovens do professorado,
como é o caso dos professores temporários ("categoria O") e dos professores que
ingressaram nos último concursos do estado. O governo que buscou se utilizar dos
C6I d

concursos para aplicar sua política de cortes, substituindo os professores com mais
mais
tempo de trabalho por professores mais
novos, de menor custo. No entanto, essa
parcela mais jovens está menos disposta a
aceitar a política de arrocho, destaque do
governo, e tens mais disposição para lutar,
o que está provocando o enfrentamento de
uma parcela desse setor combativo com
a política do governo. Essa tendência se
manifestou na formação de inúmeros comandos de base, com professores de fora
da burocracia do sindicato que procuraraio impulsionar a greve, representando
uma superação da política de paralisia da
burocracia sindical.
Sabotagem
A greve se enfrenta desde o primeiro
momento com a resistência de setores que
estão arraigados a estrutura do sindicato,
que estão há muito tempo paralisados por
conta da política de colaboração e integração ao Estado. São setores que, diante
da ofensiva do Estado, capitularam suma
política de compromisso e procuraram
ganhar cargos, vantagens etc, seja na estrutura do Estado, seja no sindicato, ou
ainda em ambos.
Cabe ressaltar que na greve russa parte
desse setor nem ao menos aderiu a greve,
outra parcela defendeu o recuo desde a primeira seisraira. Essa política de sabotagem
foi camuflada pela ampla combatividade da mobilização da categoria, muna isa
medida em que o governo atacou a greve, essa sabotagem se intensificou e novos
setores se somaram a esta política, como foi o caso do PSOL e ConhttaarPSTU
que engrossaram, rias últimas semanas,
a defesa do "recuo tático", ou seja, a capitulação completa diante da ofensiva do
governo. Isso mesmo quando a greve mostrava e mostra russa enorssre força política
importante e quando, recuar significa colocar esse atívismo classista e combativo
nas mãos do governo, já que defendem o
recuo sem nenhuma negociação, seis) nenhuma conquista, sem negociação dos dias
parados, com a possibilidade de retaliaçÔes
por parte do governojá que uma parte dos
professores se encontra em estágio probatório e os "categoria O" poderiam ser
demitidos.
Eles agem para ocultar que a greve
exerce urna forte pressão sobre o governo, por ter recebido apoio da população,
das torcidas de futebol, r de alunos, pais
de alunos etc, que sabem que o ensino
público sofre um sucateamento, do ensino báscio ao universitário.
Continuar na luta ou arregar

A assembleia do dia 3 foi confrontada, de forma ainda mais explícita que nas
semanas anteriores, com duas posições,
que evidenciaram para toda a categoria o
desespero das várias alas burocracia em
acabar com a greve.
Todas as alas da burocracia dirigente
da APEOESP (PT-PSTU-PSOL-PCd013)
compareceram defendendo acabar com
a greve, com duas propostas diferentes: a primeira defendida pelo PSTU e
PSOL que defendiam abertamente o fim
imediato da greve, camuflando a capitulação com a defesa de uns "calendário de
lutas"; quando é claro que o fim da gre-
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vista imediato, urna desiirobilizaç'do, UlO
retrocesso entre os trabalhadores.
Essa política do PS'l'U e PSOL na categoria nos professores, é parte de uma
política mais geral de recuo e capitulação,
evidenciada, entre outros, lia ausência de
qualquer luta nos metroviários de São Paulo, na sabotagem da greve dos professores
mio rsnsapá e da greve estudantil na Uni fesp.
E a política dos "antigovernistas" que
ao mesmo tempo que discursam a favor
da "greve geral' propõem acabar com
urna das mais importantes greves e mobilizações real que ocorre no país e agem
abertamente em favor do governo tucano.
A Outra proposta contra a continuidade
da greve foi a defendida pela Articulação/PT que defendeu a greve "pipoca',
que seria realizada apenas em alguns
dias - comer defendido pala diretora da
APEOESP. Francisca (do PCd013) - se
adequando aos dias e datas em que a Justiça marcasse uns julganssennto, um dia ciii
que a ALESP fosse analisar a proposta de
reajuste dos professores etc. Dessa forma, a "greve" seria apenas urna ação de
aparência e mesmo que chegasse a ocorrer (o que seria improvável), de forma
alguma serviria para pressionar juizes,
deputados tucanos e o próprio governo.
A greve provocou ansa crise muito giande na burocracia, em todas as suas alas. E
notório que no seu setor majoritário, a Articulação, da chapa 1 (uma frente entre
diversos setores do PT, PCd013 e outros),
desde de o início da greve se evidenciou-se
a tendência de uma ala a sabotar abertamente a greve, enquanto a maioria de
sua executiva se colocava a favor da mobilizaçito, tendo à frente a presidente do
Sindicato, Maria Isabel Noronha ("Bebei").
O setor favorável à greve foi cada vez mais
pressionado pelos setores direitistas contrários à mobilização, de dentro da Articulação
e das demais alas da diretoria (chapas 2 e 4,
do PSOL e PSTU).
Em oposição à esta política de capitulação, Educadores em LutaIPCO e
outros grupos minoritários de oposição,
defenderam a continuidade da greve, na
medida em de que não há nenhuma negociação, e como única forma de lutar
pela conquista das reivindicações. Proposta que foi amplamente vencedora,
com amplo apoio de setores de base do
próprio PT, e alguns setores minoritários
do PSOL, anarquistas, e independentes.
Evolução política
A votação amplamente majoritária a favor da greve na assembleia mostrou uns
claro deslocamento à esquerda e um avanço
da consciência da categoria contra a política
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de c:I.ihociç;10 dc da_se, ccritr,a política
de caprtulaçdo diante da oünisiva da direita,
e ciii defesa de suas reivinidicações.
A categoria que desde de o começo tomou a greve em suas mãos através dos
comandos de greve, impôs uma derrota
na assembleia aos setores que são responsáveis e defensores da política de
colaboração com o governo, setores mais
direitistas, que briscani impor uma derrota ao movimento, e setores que buscam
interesses eleitorais, como PSOL/PSTU,
que buscam desgastar a direção majoritária da ArticulaçitofPT de uni ponto de
vista eleitoral, ou seja, como pane da
disputa por espaços no aparelho do sindicato; que buscam colocar seus interesses
de grupos e particulares, acima dos interesses dos trabalhadores. Abandonaram
os a luta contra o direita contra o governo
Alcknsins e concentram sua "luta" contra
a ala majoritária do sindicato, entendendo que a derrota da greve provocaria uma
derrota desse Setor, O que não passa de
uns interesse mesquinho, elcitoreiro, que
nada tem a ver com urna posição de classe, revolucionária, que é o de colocar os
interesses dos trabalhadores acima dos
interesses particulares.
Perspectivas

t/necessário tirar lições fsmndamentais
do ocorrido, buscar esclarecer a categoria
da própria importância da mobilização no
sentido de conter os avanços do governo
e de que a permanência da greve aponta a
possibilidade da vitória efetiva da categoria na conquista das suas reivindicações.
A tendência de ataque aos professores
e ao ensino público irá se intensificar no
próximo período de queda de arrecadação,
diante do agravamento da crise econômica.
Os professores estão mostrando uma disposição de enfrentar essa ofensiva
O exemplo dos professores de São
Paulo e do Paraná se generalizou para outros estados, abrindo urna perspectiva de
derrota da ofensiva da direita.
Nessa luta é necessário superar os limites da política da burocracia sindical
e construir uma nova direção para a luta da categoria, como acontece na greve
de São Paulo, reforçando a importância
da organização independente de um movimento classista, de oposição, como é o
caso de Educadores em Luta,
E preciso superar a sabotagenss dos setores mais reacionários que provocou um
refluxo na ação dos comandos de greve
nas escolas. E necessário retomar os comandos, explicar os professores, chamar
a categoria para retomar a greve e junto
aos comandos, é necessário intensificar
ações mais combativas.

O
Eles só vêm o que interessa aos tucanos
EDUCADORES EM LUTA

GLOBO: MENTIRA, A GENTE VÊ POR AQUJ

No último dia 3 de junho,
a TV Globo deu mais uma
demonstração de cinismo
e manipulação e da sua
atuação abertamente
reacionária em favor dos
governos que levam adiante
uma política sistemática
de ataque às massas
trabalhadoras, como é o
caso do governo do PSDB,
em São Paulo
Antes de começar a assembleia dos
professores paulistas, convocada pelo seu sindicato, a AP000SP, a Globo,
acompanhando os debates no interior do
Conselho de Representantes e da diretoria do Sindicato em torno das deliberações que seriam adotadas pela categoria,
procurou dar uma "maozinha" para a proposta mais reacionária e mais favorável
ao governo tucano, defendida - em todas
as instâncias - pelos sindicalistas globais
do Psol, do p sru e das alas mais direitistas da Articulação/PT: afim da greve dos
professores e o retorno ao trabalho, sem
nenhuma conquista.
Para isso, anunciou em seus noticiários no começo da tarde que a greve seria encerrada naquele dia. Para a Globo,
assim como para o governo tucano - que
naquela data mesmo havia solicitado um
balanço dos dias parados de cada professor no era preciso esperar pela decisão
do professorado, a decisão da diretoria do
Sindicato (chapa l/PT-PCd0B + chapa 21
Psol + chapa 4/PSTU/Conlutas) já dava
conta, pois atendia plenamente aos seus
interesses: o fim da greve com a categoria

derrotada pelo governo campeão mundial
em ataques ao ensino público.
Veio a assembleia e milhares de professores em greve, em sua maioria ativistas dos comandos de greve da base da categoria, liderados na defesa da continuidade da greve pela corrente Educadores em Luta/PCO (chapa 3, oposição de
verdade) e por Outros setores miaoritarios de oposição, incluindo independentes e anarquistas, enterraram com seus
braços erguidos na Av. Paulista a proposta de fim da greve. Como tudo que interessa e diz respeito aos trabalhadores, a
Globo fingiu que são viu essa verdadeira
"rebelião" da base da categoria e passou
a dar destaque a uma suposta briga entre
professores na assembleia, que não existiu. Todos que lá estiveram viram que o
que se deu foi o professorado colocando
para fora da sua reunião seguranças ( —bate-paus") contratados pela diretoria que
buscavam criar uns clima de intimidação
contra setores combativos, inclusive com
agressões contra os professores.
Para continuar atacando a greve, como
vem fazendo nos quase 90 dias da maior
mobilização da categoria das últimas décadas, a Globo e outras emissoras amigas
dos tucanos passaram também a divulgar
os supostos prejuízos causados aos alunos pela greve, em um afinado coro com
secretário da educação que não negocia e
não atende a nenhuma reivindicação dos
professores para que estes possam voltar
ao trabalho.
A Globo que não vê há duas décadas
os governos do PSDB realizando o maior
crime de lesa-pátria, comprometendo
o futuro de milhões de jovens e crianças, diplomando analfabetos por meio da
"aprovação automática" e outras medidas
anti .educacionais (como a distribuição
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de cadernos fajutos com mapas com dois
Pamguais e outras barbaridades). agora
"vê" os malvados professores em reve em luta contra a destruição do ensino público - causando prejuízos.
A Globo que "não viu", o governo tucano entregar as escolas para os traficantes,
demitindo milhares de seguranças escolares (vigias), deixando as escolas sem funcionários, deixando escolas seio água e até
sem papel higiênico, agora "vê" e aponta
o dedo para os professores como culpados
pelo caos intensificado pelo Oito de que o
governo se recusa até mesmo a negociar de
verdade e a discutir seriamente a reposição
das perdas salariais dos professores que recebem ens São Paulo, no Estado mais rico da federação, o 17" pior salario das re-

des estaduais do País e cerca de 509 o do piso pago a qualquer outro profissional com
ensino superior,
A manipulação da Globo contra a greve, contra o ensino público e contra tudo
mais que diga respeito aos interesses dos
trabalhadores, evidencia a necessidade
não só de denunciar esta operação criminosa, mas também de colocar a luta pelo
fini desse odioso monopólio, que atua a
serviço da direita e do imperialismo contra o povo brasileiro.
Como cantam os professores, outros
trabalhadores em luta, a juventude e todos os que se colocam do lado oposto dos
oligarcas da comunicação: "O povo não
é bobo, fora a Rede Globo!". Pelo fim do
monopólio das comunicações!

Venha para Educadores em Luta

. PARTICIPE DA OPOSIÇÃO SEM ARREGO
Fortaleça conosco a luta pela construção de uma nova direção, classista e revolucionária para as nossas lutas.
Converse conosco para organizannosjuatos reuniões na sua Escola ou região.
Contatos com a Coordenação Nacional;
Silo Paulo - Grande SP: (tt) 3657 .5676,'98344-00681964632383 (19) 98l2l-4234; Araraquara'São Carlos e Catanduva: (16) 9781-1768; Mais e Ounnhos: (18)9 81506864; Vale do Parajima. (12) 8177-1358; Bauru e Manha: (14) 99728' 0289, São José do Rio Preto e região: (17)9 9167-0508; Paraná (43) 9936-8318; Brasília (61) 8217.
9820; Piauí (86) 9902-5868. Amapá (96)3117-7836.
Visite nossa página no face: htlps://www.f-,icebook.com/pages/Educadores-etii-Lkilal e faça parte de nosso grupo: https://www.facebook.comlgroups/educadoresemluta/
E .mails com denuncias ou notas para publicação (sigilo garantido, se necessário): educadoresemluta.pco@gmail.com

Acesse: www.pco.org.br/acampamentodeferias e saiba mais!
CSpOd. ,i000m.nt0 ekrrõnoo com .o.In.Iu,. 419:1.1. P10100010
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É PRECISO UMA MOBILIZAÇÃO NACIONAL E
UNIFICADA PELO PISO DE R$ 5 MIL
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ONG RECEBE PATROCÍNIO DOS EUA
PARA DEFENDER "CAÇA ÀS BRUXAS"
NAS ESCOLAS
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E PRECISO UMA MOBILIZAÇÃO NACIONAL E
UNIFICADA PELO PISO DE R$ 5 MIL
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E PELA REPOSIÇAO DAS PERDAS
Governador impõe veto à contratações de professores e demais servidores o que impede até mesmo
a renovação de milhares de contatos de temporários em vigor, podendo levar a dezena de milhares de
demissões. Do reajuste prometido para 1 de julho, nem sinal

o

o

No ultimo dia 2, o governador Geraldo Alckmiit (PSDB
-SP) estabeleceu por meio do
Decreto 61466,que 11cam vedadas a admissão e a contratação de pessoal, bem como o
aproveitamento de remanescentes de concursos públicos
com prazo de validade em vigor, no âmbito da administra-

çilo pública direta, das autarquias, inclusive as de regime
especial, das fundações instituidas ou mantidas pelo Estado e das sociedades de economia mista" (Artigo 1, grifo
nosso).
Desta forma, a ditadura tucana sinaliza que irá velar as contratações de profissionais temcorno não irá chaporários, bem como
mar os remanescentes de concursos públicos com prazo de
validade em vigor, obsisculizando também a própria renovação de contratos de milhares de
professores e outros serviodres
"temporários'
No caso da Educação, um
dos setores mais afetados serio os professores temporários, ou categoria "O". Justamente a parcela mais jovem da
categoria, em sua maioria formada por estudantes, ou recém-concluintes dos cursos de
licenciatura, os quais no pró-

xirno ano ficarão sem emprego na rede pública, no caso do
Decreto vigorar.
Corno decreto entrou em vigor no ultimo dia 3, em algumas regiões as demissões já estão ocorrendo. Na DE Araaaquara, por exemplo, os professores
recém-contratados, ou que estavam de "duzentena" e que voltariam a trabalhar agora ersi setembro estilo sendo mandados
embora. Em uma única escola
da DE, oito professores foram
dispensados.
O decreto irá afetar também
milhares de professores da rede estadual que aguardam a terceira chamada do último concurso público estadual realizadoem 2013. Mantido o Decreto,
esses professores não serão chamados. Isso comprova mais uma
vez, o que denunciamos desde o
principio "o maior concurso da
história" não passou uma fraude, um verdadeiro golpe contra a categoria (veja matéria publica em 15111/13: http:/Iwww.
pco.org.br/movirnento-operario/
maior-concurso-e-o-maior-golpe-tucano/azes,y.html).
A desculpa dada pelo governo tucano é de que s medida de
corte visa "garantir o equilibrio das contas" devido ao cenário de "crise nacional", O

!'s

que nào paa d:i rii,s pura criganação, enquanto os professores silo obrigados a sofrerem
com as demissões, e os baixos
salários, uma imensa parte dos
recursos da educação estadual
são destinados para sustentar
os monopólios do ensino privado.
Contra mais esse ataque do
governo, é preciso debater nas
escolas, convocar plenárias, realizar reuniões envolvendo toda a
comunidade escolar (professores, funcionários, pais e ai anos)

c COii5''JL,ii i iudio pdia 1)1 i'\iiiir
Assembleia da categoria no próximo dia 25 de setembro.
E preciso também realizar
realizar ma
mobilização cojunta de lodos os
setores do funcionalismo afetados pela medida, com a participação da CUT e demais organizações de luta dos trabalhadores urna vez que o decreto atinge serviços públicos essenciais
Ia população trabalhadora que
paga impostos e sustenta o parasitismuo dos grandes monopólios que sugam os recursos do

1.st:ido .uiças a pohitici ie)liiCrui do governo tucano de tirar de
quem nõa tem para dar a quem
tens muito.
Dia 2519, todos na Assembleia.
Vamos voltar às ruas pela
derrubada do decreto 61466,
pelo reajuste dos salário e demais reivindicações da nossa
categoria e de todo o funcionalismo.
Vamos gritar alto e bom
som "Fora Alckmin", inimigo
da Educação e da população!

Adquira nossa Revista

CONTRA O GOLPE E EM DEFESA DAS
REIVINDICAÇÕES DOS PROFESSORES
Leia e divulgue Cadernos
de Educadores em Luta
O primeiro semestre deste ano
deu inicio a urna onda de fortes
ataques a educação, que contaram com a reação de professores e ftincionúrios da Educação
de todo o Pais contra a política
de cortes e "ajustes", por meio
da qual governos de todo o Pais
- em primeiro lugar os da direita golpista - estão buscando impor novos ataques ao ensinio público, para ampliar o apoio ao
ensino privado, aos bancos e outros monopólios capitalistas e
suas isitifias politicas. Partindo

desta perspectiva, a quarta edi-

na medida em que deixou claro quais são os seus verdadeiem Lula busca analisar, debater ros propósitos diante da crise,
e inipulsioirar estas lutas, na qual tais como destruir o ensino púintensificam-se também os cosi- blico e aumentar brutalmente a
fwnlos dos educadores com suas repressão contra os que lutam.
direções tradicionais (a burocraA Revista pode ser adquiricia sindical).
da com militantes de EducadoA edição destaca o balanço res em Luta ciii todo o País ou
da greve dos professores paulis- por meio de pedidos pela intertas de 92 dias, a maior da his- seI (e-mail. educadoresemlutória da categoria, procuran- ta.pcogmsil com), pelo predo apresentar lições da greve e ço de RS 10 por exemplar ou
destacando o papel fundamen- com desconto a partir de cinco
tal desta mobilização, assim co- exemplares. Peça já o seu e ajumo da greve dos educadores do de a divulgar mais esta imporParaná (e outros estados) para tante e combativa publicação
bloquear a ofensiva da direita, de Educadores em Luta/PCO.
ção de Cadc'r,ws de Educadores
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Ø EDUCADORES EM LUTA
Recebemos os dias parados, vamos à luta pelas demais reivindicações

UMA VITÓRIA PARCIAL CONTRA OS GOL
E OS SABOTADORES
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Ato do dia 2018
colocou a política de
ataque do governo
tucano novamente
contra a parede. E
necessário Intensificar a
mobilização em defesa
das reivindicações dos
professores e rejeitar
a polítla de recuo e
sabotagem de setores
da burocracia sindical
da direita e da esquerda,
cuja política serve refoça
os ataques de Alckmln
contra nossa categoria

Pela primeira vez na história
de nossas lulas, o governo do estado de São Paulo depositou o
pagamento dos dias parados de
uma greve da categoria.
O pagamento efersado pelo governo Alckmin, reconhecido pela sua tniculãncia contia os trabalhadores e toda a população, foi mais uma vitória
da campanha de mobilização e
pressão da categoria.
Unta semana antes do pagamento dos dias parados, mais de
3 mil professores foram a Praça
da República cobrar do gover-

nador e de seu secretário o pagamento dos dias parados e a
apresentação do índice de reajuste. No mesmo dia, na parte da
tarde, mais de 60 mil trabalhadores, dentre estes centenas de
professores, se reuniram no Largo da Batata, em urna manifestação organizada pela ClJl', MSl',
MTST e outras entidades, e seguiram ent passeata até a Avenida Paulista contra o golpe da direita contra o governo do PT.
Tais manifestações colocaram o governo tucano e a própria direita contra a parede. Diante da força da mobilização dos
professores e das demais categorias o governo e a própria direita,
da qual o governo Alckntin é um
importante representante, foram
obrigados a recuar. O ato do dia 20
demonstrou que por meio da pressão nas ruas, a categoria pode derrotar o governo e os trabalhadores
de um modo geral a direitaDerrota de Alckmin e da
esquerda pequeno-burguesa
O pagamento dos dias parados é urna importante vitória (aio-

da que parcial) da nossa niobilizsição e urna derrota imposta não
só ao governo tucano, mas também aos setores da esquerda pequeno-burguesa, como o PS[IJ
e o Movimento Revolucionário
dos Trabalhadores (MRT), antiga
ex-LER-Qt, que buscaram de todas as formas sabotar a mobilização da categoda, inclusive, chamando os professores a não corriparecerem ao ato dia 20. Os sabotadores de agora, são os mesmos
que durante a greve forniri os Fezninhos defensores do "recuo estatégio, isso quando a mobilização
dos pruiassores colocava cada vez
mais o governo contra a parede.
Sabotaram os comandos de greve
em diversas regiões e não contentes etbrarn contra a realização do
ato do dia 20, coto a justificativa
de que se tratava de um ato "governista".
Tanto o PSTIJ, assim como o
MRT e demais setores da esquerda pequeno burguesa, aluam cada vez mais em uma política de
frente única como PSDB e com
a direita contra os interesses dos
trabalhadores.
As provas dessa política são
muitas: defenderam publica-
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mente a derrubada do governo
Duma; pregam a greve geral",
aias não pararam nemm por 1
miuto a categoria dos metroviririos (onde estão na direção do
sindicato), nem mesmo no dia
nacional de lutas (29/05) e, agora, estão convocando manifestações com o PPL, partido aliado
da direita, que apoiou Marina e
Aécio, defende o "fora Diluta"
e integra o governo ACM (do
DEM), em Salvador. Ou seja,
para eles "governismo" p000de... oras só se for a favor de partidos da direita pró-iniperialista.
É preciso intensificar
a mobilização

À
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çào ao pagamento dos dias parados é apenas o inicio. E preciso
intensificar a mobilização contra o governo tucano. O reajuste prometido ainda não foi apresentado, o governo quer promover urna série de ataque contra
os professores, como o corte da
licença prèrnio, entre outros.
E necessário mobilizar nas escolas e toda a comunidade escolar (pais, alunos, funcionários),
organizar plenárias e reuniões
regionais que debatam os principais problemas da categoria.
No próximo dia 25, vamos lodos á assembleia em defesa das
nossas reivindicações, por novas
e maiores vitórias.

A vitória da categoria em reta-

Cada vez menos professores

MAIS APOSENTADOS E MENOS FORMANDOS

.

Cerca de 40% dos
docentes do ensino
médio devem se
aposentar em 6 anos e a
formação de professores
está diminuindo por
conta dos baixos salários
e más condições de
trabalho
A política de destruição
da Educação, principalmente do magistério, apresenta resultado cada vez mais caóticos. Dentro de apenas 6 anos,
de acordo com levantamento
realizado pelo MEC (Ministério da Educação), cerca de 40
% dos professores do Ensino

Médio (5(17 mil professores),
se aposentarão. Para piorareste quadro houve diminuição de
16% de formados em cursos de
licenciatura entre os anos de
2010 e 2012.
A projeção do Ministério da
Educação também mostrou que
34,67% dos docentes estão na
faixa etária de 30 a 39 anos, isso
significa que dentro de mais ou
menos 15 anos outros 40% também completarão idade mínima
para se aposentar.
As péssimas condições de
trabalho e os baixíssinsos salários, aliados ao tucalearnento e abandono do ensino público são os principais fatores que

toaram a profissão docente
nada atrativa. Isso se comprova
pelo número de concluintes em
diversas disciplinas do curriculo, principalmente na área de
exalas. Dos poucos que iniciam
cursos nessa área, apenas 14%
concluíram Física, 13% Biologia. 10% Química e 21% Matemática, as altas taxas de evasão
são um dos principais vilões.
Os números se mostraram positivos apenas cm Geografia, 1-tialéria e Artes.
Também foi identificado no
estudo que o número de professores que ministram aulas sem
ter a formação especifica na disciptina é alta, um bota exemplo

Sociologia onde 88% dos professores não tem fomiação, seguido por 78% que lecionam
Arte e Filosofia, vate ressaltar
que a meta 15 do PNE estabelece que até 2024 todos os professores estejam formados em sua
área de atuação.
Um dos fatores que explica
tamanho déficit está justamente em uma das metas do PNE
que não é cumprida, a de numero de 17. Ela estabelece que
até 2020, os professores deveriam ter seus salários equiparados à média do que é recebido pelos demais profissionais com ensino superior, algo
em torno de RSS 5 mil, mas o

piso nacional rIa categoria não
chega a RS 2 mil. Em São Paulo, o Estado mais rico da federação, por exemplo, os professores recebem menos de 50%
dessa meia e estão lsá mais de
um ano sem qualquer reajuste nos salários, ameaçados de
dezenas de milhares de demissões pela "reforma do ensino
médio" e pelo fechamento de
milhares salas de aulas.
A situação evidencia a necessidade de ampliar, e muito, a lu'
ta contra os ataques á Educação
Pública, em todo Pais, colocas'
do nas ruas professores, funcionários, pais e estudantes contra
a destruição do ensino público.

riuue-s ao

VENHA PARA O PARTIDO DA LUTA CONTRA O GOLPE
E A DESTRUIÇÃO DO ENSINO PÚBLICO
Entre em contato conosco para se filiar e participar de nossas campanatis e atividades bcist como para marear
reuniões cm seu bairro ou cidade.
Contatos com a Coordenação Nacional de Educadores em Luta:
São Paulo - Grande SP- (II) 3657-567698344-0068/964632383 ; (19)98121-4234; Araraquara/São Carlos e Catanduva:
"
(16 9781-1768; Assis o ()iirinhos (18 98150-6864: Vale do Psralba (12) 8177-1358: Baum e Mania: 1 t4 99728- 0289.
' 9902P'araná(43)9936-3i; Brasília (1)82 17-9820;Piiuí(86)
'São José do Rio Preto e região: (i'?) 99167-0508;
'
5868; Amapá (96)3117-7836.
Visite nossa página no face: https://www.facebook.consfpages/Educadores-em-Lulal e faça parte de nosso grupo: https://www.facebook.comigroups'educadoresem]uta/
E-mails com denuncias ou notas para publicação (sigilo garantido, se necessário): educadorescmluta.pcogmail.com
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ESCOLA PARA E COMUNIDADE SAI As RUAS CONTRA
A REORGANIZAÇÃO TUCANA
Abaixo a bagunça que Alc qxai quer promover na Educação

SAIR Às RUAS CONTRA O FECHAMENTO DAS
ESCOLAS E A DEMISSÃO DE 50 MIL EDUCADORES
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VITÓRIA CONFiRMA IMPORTÂNCIA
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ESCOLA PARA E COMUNIDADE SAI As RUAS CONTRA
A REORGANIZAÇÃO TUCAKA
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Abaixou bagunça que AcIaen quer promover na Eeucaço

SAIR Às RUAS CONTRA O FECHAMENTO DAS
ESCOLAS E A DEMISSÃO DE 50 MIL EDUCADORES
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Contra o Golpe e Contra o Fechamento das Escolas
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UMEXEMPtO DE COMO ORGANIZAR A LUTA CONTRA O
FECHAMENTO DAS ESCOLAS E A REORGANIZAÇÃO
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O PRESENTE DE ALCKMIN PARA O DIA DOS PROFESSORES
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Além das 94 escolas nas quais o governo quer encerrar as atividades outras 1464 serão
afetadas diretamente com o plano macabro

'

Não sento apenas nós, os professores, e os estudantes das 94
escolas estaduais que o governo quer fechar que serão afetadas pela reorganização, ruas toda a rede pública estadual.
o governo do estado de São
Paulo anunciou, nesta semana, a
lista das 94 escolas que serão fechadas, ao mesmo tempo, o secretário de Educação, Fternsan Jacobus Comelis Vooward apresentou
dados que comprovam o impacto
que o projeto da "reoganização'
causará na rede de ensino
Segundo o secretário, a rede de
ensino estadual atualmente é formada por 5.147 escolas, e atende
a 3,8 milhões alunos em todo estado. Hoje, sem a reorganização,
a rede possui 1.443 escolas atendendo um único ciclo; se a medida for imposta, passará a contar
com 2.197 escolas deste tipo.
Com dois ciclos são atualmente 3.209 escolas que seriam
reduzidas para 2.655. De três ciclos passariam de 495 escolas
para 315.
No total, 1464 escolas participariam diretamente do processo de "reorganização", o que
equivale a 301,ó das escolas, sendo assim, e mais de 1 milhão de
estudantes serão envolvidos diretamente, e não 311 mil, como
afirma o governo.

Mais de 70 mil professores
(cerca de 1/3 da rede) seria diretamente afetados pela desorganização promovida pelo govento, sem qualquer consulta a
comunidade escolar. Mais de 10
mil funcionários também seriam
atingidos, nestas escolas.
Tais dados se referem apenas
aos afetados diretamente pela
reorganização, entretanto, indiretamente serão muito mais. Vejamos:
Os professores efetivos que
lecionam nas escolas que serão
fechadas irão participar do processo de atribuição em outras
unidades escolares, e concorreTão com os efetivos que já lecionavam na escola, os que tiverem menor pontuação terão
que se deslocarem para outras
escolas, muitas vezes distantes
das atuais, ou até mesmo terem
que lecionar em duas ou três escolas para completarem suas aulas, correndo o risco de ficarem
adidos. Dessa forma cria-se um
efeito dominó, professores se
deslocam das escolas fechadas
e com isso, desloca outros professores, e no final, milhares de
professores ficarão sem aulas,
desempregados.
Os professores da categoria E
(estáveis) correm o risco de ficarem somente com as aulas de par-

•i.

manênçia, sem aulas atribuídas e
os professores categoria O, que
são os últimos a terem aulas atribuidas, ficarão desempregados.
Diante do fato de que a "reorganização" afetará milhares de
professores, estudasses e suas
famílias, é necessária a ampliação das mobilizações e o fortalecimento da unidade nesta luta.
De modo algum, o assunto
pode ser tratado apenas como
uni assunto dos professores das
escolas diretamente atingidas. E

conto tal não pode ser resolvido
de forma isolada, em cada escola, em cada região.
E preciso encará-lo como
ele realmete é: um ataque emitia o conjunto da nossa categoria e contra todo o ensino público, que para ser derrotado precisa ser enfrentado com uma mobilização geral da categoria.
Neste sentido, é preciso colocar em execução o calendário
aprovado na última assembleia
da categoria, envolvendo o con-

FECHAR ESCOLA É CRIME

NA0 À REORGANIZAÇÃO

FORA
JILCKM1NIE

AJRr=. !ÇO
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junto do s professores, funcionários, pais e alunos (que hoje
são a vanguarda da mobilização
contra a "reorganização").
Dia 6 - Atos na Diretoria de
Ensino
Dia lO - Assembleia dos Professores e Ato da Comunidade
Escolar contra a reorganização
no Palácio dos Bandeirantes
Dia 14 - Todos nas escolas,
para conversar com os pais e
mobilizá-los contra o conjunto
dos ataques do governo.

Participe desta campanha

FORA ALCKMIN,
INIMIGO DA
EDUCAÇÃO E
DA POPULAÇÃO
Cole nossos cartazes e
adesivos em sua Escola,
Bairro etc.
Participe de nossas reuniões
Leia e compartilhe nossas niateérias, diariamente, eni nossa página no face: https:11www.facebook.comiEducadores-em-1.uta
Escreva com denuncias e noticias para; educadoresensluta.pco. 3Lgmai1.com . Entre em contato
com os distribuidores de Boletim ou veja nossos
telefones na útlinsa página.

fl EDUCADORES EM LUTA
Mobilização forçou recuo

GOVERNO DO PARANÁ SUSPENDEU
FECHAMENTO DAS ESCOLAS
Após manifestação
de educadores, pais
e alunos, no PR e em
SP, tucanos voltam
atrás na decisão de
encerrar atividades de
mais de 100 unidades,
mostrando que o caminho
é manter e ampliar as
mobilizações nas ruas
contra a "otimização" e a
"reorganização"
Após inúmeros protestos de
alunos e professores, pais e funcionários de Escolas, o governador do Paraná, Belo Richa (PSDB), anunciou - no último dia
30 - a suspensão do fechamento de mais de 100 escolas em diversas regiões do Estado, que integrani o chamado plano de "otimização".
Diante da reação de pais, alunos e professores, além da pressão política de prefeitos e vereadores (pressionados pela população), o governo Richa foi recuando aos poucos da proposta.
O PSDB do Paraná - e de todo o País - percebeu também
que a revolta da população contra os planos de fechamento de

escolas, está levantando uma
ampla mobilização, como se viu
em SP, onde no último dia 29,
mais de 20 mil pessoas ocuparam as ruas no Grito pela Escola Publica.
De início, o governo anunciou que fecharia 100 escolas;
esse número caiu e, no começo
da semana, disse que não passaria de 40 -o que não foi o suficiente para Contes lima sova onda de protestos, que levou ao governo anunciar que não fechará
nenhuma escola.
Tamanha foi a pressão popular que, na Assembleia Legislativa do Paraná, até membros da base de apoio do governador, como o presidente da
Comissão de Educação da Casa, o deputado Hussein Bakri
(PSC), se manifestaram contra
a medida.
A justificativa oficial era que
nenhum aluno ficaria fora da sala de aula. No entanto, o que o
projeto não levou em consideração foram as condições especificas dos núcleos familiares e
de trabalho, de pais e estudantes.
Com o fechamento de escolas
ou transferência de alunos para

outras unidades, muitos não tecondições de frequentar os
riam condições
novos locais pela dificuldade de
locomoção.
E o mesmo problema dos estudantes e professores paulistas
que serão atingidos pelo fechamento de - pelo menos - 94 escolas anunciado pelo governador Geraldo Alckmin, na última
semana.
O anúncio da suspensão do
fechamento das escolas veio
acompanhado da declaração do
governador de que a pasta da secretaria de Educação manterá os
estudos sobre o 'planejamento e
ensalamcisto de estudantes", Ou
seja, no sentido de rima maior
superlotação das salas de aula e
de outras medidas que busquem
garantir os cortes que o governo
pretende fazer.
Motivo para a desconfiança da comunidade escolar irão
falta, o governo de Beto Richá, no inicio desse ano usou
de uma manobra parecida, retirou o Projeto de Lei que previa a transferência do fundo de
previdência dos servidores para pagamento de dívidas sob o
argumento de que iria fazer um

estudo com a participação das
entidades representantes dos
trabalhadores.
O que de fato aconteceu foi o
governo agiu de forma truculenta, cons todo seu aparato de repressão, paro impor aos servidores paranaenses seu plano de
ajuste, o "pacotaço de maldades
de Belo Ricli'a".
A suspensão do fechamento
das escolas é urna vitória da mobilização da categoria e de toda
a comunidade escolar, que pre-

cisa se manter organizada contra
as novas tentativas de ataque do
governo estadual.
O ocorrido serve de caemPIO também para os educadores
e estudantes de São Paulo e de
todo o Pais. A mobilização nas
ruas do (mico caminho paro barrar a atual ofensiva dos governos inimigos da Educação, defensores do ensino pago e da
política de "ajustes" para fazer
com que os trabalhadores e ajuventude águem pela crise.

Mais mentiras de Alckmin-Pinóquio

FECHAMENTO DE ESCOLAS NÃO TEM A VER COM
UNIFICAÇÃO DE CICLOS OU BUSCA DE MELHORIAS
.

último, mais de 60 foram retiradas desta lista, a qual como tudo
que é feito pelo governo
E claro que tal relação, é provisória e não merece nenhuma
crédito, unia vez que estamos
diante do governo que jurou que
não ia faltar água e que, durante
Temendo a reação da comu- a greve de 92 dias dos professonidade escota, o governo tu- res, anunciou que a mesma era
cano reduziu para 94 o núme- desnece s sária pois o governo tiro de escolas das quais anun- nha programado um reajuste paciou o fechamento, ens 2016. Na ra 1 de julho, que até hoje não
apresentação inicial do seu pla- veio.
no de "reorganização" o próMais as mentiras do governo
prio Secretário da Educação fa- não param por ai.
lou da necessidade de fechar ate
Na lista apresentada na sema25% das escolas que ainda fun- na passada, estão incluídas 15
cionam com dois ou mais ciclos escolas que já funcionam um só
de ensino básico. Depois foram dos três ciclos e mais de 30 que
anunciadas, em 35 cidades, o fe- atendem um desempenho acichaniento de 156 escolas. Por ma da média estadual. Ou seja,
Mais de 40% das escolas
que o governo quer
fechar Já funcionam
com um único ciclo e
muitas delas possuem
desempenho acima da
média do Estado

cerca de 50% das escolas não salas, vai preearizar ainda mais
se encaixam nos supostos "pa- o ensino com a falta de investidrões de qualidade" que o go- mentes no setor.
Entre as escotas listadas paverno finge almejar com a "reorra serem fechadas há unidades
ganização".
O governo mente e dissiniu- com desempenho muito acila, quando fica cada vez mais ma da média do Estado. E o caclaro que pretende cortar gastos so da pequeno Colégio de Dom
com o fechamento de escolas e Ononi, cm Cotia, na Grande São
com a municipalização de uma Paulo, que funcionava em um
nova parcela da rede que seria prédio alugado. A unidade tem
transferida para as redes muni- os três ciclos de ensino. E em todos teve desempenho superior à
cipais.
Com a municipalização se média paulista. A maior diferenquer retirar da responsabilidade ça de resultado em 2014 foi no
do Estado o custo de parte das fundamental 2: a média do estaescolas. Porém o estado não vai do foi de 2,62 e a escola atingiu
levar em consideração as medi- a nota 3,87
das como localização e facilidaA Escola Professor João Node de estudo para os estudantes gueira Lotufo, na zona norte da
das escolas fechadas e "reorga- Capital, já tem só um ciclo de
nizadas". Além de superlotar as ensino, o fundamental 1 (do l.°

ao 5.' ano). O colégio teve riota 6,1 no Idespde2ol4,enquanto a média estadual na etapa foi
de 4,76.
O argumento do governo
Alcknsin para reformar a rede
é de que há escolas com espaços ociosos e, ao reorganizá-las,
é possível melhorar a qualidade
do ensino com unidades de ciclo
único.
O plano evidencia o caráter
anti-povo e elitista do governo: apenas 9 das 25 escolas que
Alckmin quer fechar em São
Paulo, não estão na periferia da
cidade.
Contra esta política de caos e
destruição do ensino público, é
preciso intensificar a mobilização que se desenvolve em todo
o Estado.

PROFESSORA, PROFESSOR

FORTALEÇA A NOSSA LUTA, JUNTE-SE A EDUCADORES EM LUTA/PCO
É preciso fortalecer a corrente Educadores em Luta, a oposição de verdade, classista e revolucionária que tem papel decisivo nas lutas da categoria nos (mltinsos silos. Que
publica boletins regulares, que mantém uma divulgação e análise sistemática (diária) das lutas da categoria e dos ataques do governo

Para marcar reuniões em sua escola ou região ou participar de nossas atividades, entre em contato conosco.
Contatos com a Coordenação Nacional:
Carlos e Catanduva: (16) 9781-1768; Assis e Ourinhos: ( 18) 9 8150São Pavio - Grande SP: (II) 3657-567698344-00681964632383 ; (19) 98121-4234; Arazaquara/São
p
6864; Vale do Paraiba: (12)8177-1358; Bauru e Manha: (14)99728- 0289, São José do Rio reto e região II 7)9 9167-0508: Paraná (43) 9936-8318: Brasília (6h) 82179820; Piauí (86) 9902-5868; Amapá (96)3117-7836.
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AVA NÇAR NA LUTA PELA CONQUISTA DE NOSSAS REIVIPIDICAÇÕES
E POR UMA NOVA DIREÇÃO PARA NOSSAS LUTAS

A MAIOR MOBILIZAÇÃO DOS ÚLTIMOS ANOS, CONTRA OS MAIORES
ATAQUES DO GOVERNO
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A MAIOR MOBILIZAÇÃO DOS ULTIMOS ANOS, CONTRA OS MAIORES
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O golpe do PT em pleno andamento na Fentect

DISSOLVER O CONGRESSO FRAUDADO
E REORGANIZA-LO SOB O CONTROLE
DOS TRABALHADORES

1

s

As inúmeras denúncias de fraudes nas assembleias mostram a necessidade de
dissolver o congresso da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios e
reorganiza-lo sobre novas bases

t5,,i rfljstrf, III) trld/Ci05111 'iiu,7a7c0

sindical em Brasília

Acabado o periodo para a realização
de assembleias para a eleição de delegados para o XII Contect (Congresso
dos Trabalhadores dos Correios), tudo
ocorreu exatamente como o esperado.
Um festival de fraudes e golpes para favorecer o retorno do PT ao controle da
Fentect.
A corrente Ecelinlas em Luta, desde
o primeiro momento, criticou a maneira
como o congresso estava sendo organiiado. Tudo foi discutido em uma reunião
de diretoria colegiada - que contém apenas 21 membros - em que o PT e seus
aliados têm maioria. Passaram por cima
de decisões importantes para favorecer a
fraude.
Praticamente não houve sindicato dirigido pelo PT que não fraudou a assem-

bleja, dificultou a participação dos trabalhadores ou simplesmente deu um golpe
de mão contra a oposição. Isso sem contar na massiva participação de chefes e
puxa sacos levados pela empresa.
Em vários sindicatos a assembleia foi
marcada em horário de expediente para
que somente a diretoria do sindicato e os
chefes pudessem participar. O golpe das
assembleias divididas foi o mais usado
pela burocracia sindical.
A fraude se repetiu em todas as assembleias de oposição, que deveriam servir
para lutar contra os divisionislas, mas
que foram transformadas em assembleias
burocráticas e patronais.
Esses acontecimentos foram apenas
alguns. Conforme vai se aproximando o
congresso, que vai acontecer em junho.

Rombo no Postalis

POR UM FUNDO DE PENSÃO
CONTROLADO PELA CATEGORIA
Diante da falência do Postalis, é necessário exigir a saída dos capitalistas e
criar um fundo de pensão através das organizações da categoria
Essa semana, os trabalhadores dos Correios foram surpreendidos por mais uma noticia sobre o rombo do seu fundo de
pensão, o Postalis, que chegou a R$ 5,6 bilhões, O Postalis
conseguiu derrubar liminar que impedia a cobrança da taxa
extra para cobrira rombo. Alguns trabalhadores terão que pagar 26% do salário por 15 anos.
Aeinpresa, então, divulgou nos setores de trabalho que seria enviado aos trabalhadores uni boleto para pagar a contribuição extra do atual mês e que a partir do mês que vem a
contribuição seria descontado diretamente do contracheque.
Para os trabalhadores que não pagarem o boleto, a empresa
diz que o desconto no próximo contracheque será acumulado
dos dois meses
Como já afirmamos anteriormente, os fundos de pensão,
que deveriam ser um beneficio para os trabalhadores, foram

40p1.d. documwto .I.lrÕnico coo, .uir..iu,.djgflj Protocolo:

sequestrados pelos capitalistas que viram ai uma fonte de lucro através da farra financeira especulativa.
O rombo no Pontalis vem de muito anos. Governo atrás
de governo, os capitalistas usaram o dinheiro investido pelo
trabalhador em aventurar financeira. Sem nenhum risco, pois
não estão colocando à prova seu próprio dinheiro, esses banqueiras investiram em instituições falidas. E quem perdeu, foram os trabalhadores que receberam nas suas costas o pagamento pelo rombo gerado pelos capitalistas.
Nesse sentido, a única saída para os trabalhadores é lutar
para que o fundo de pensão seja devolvido para a categoria e
exigir a salda dos capitalistas e representantes dos patrões. Se
o Postais está falido, é necessário então que as organizações
sindicais dos trabalhadores criem um novo fundo de pensão,
totalmente controlago pela categoria.
-
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mais denúncias de fraudes devem surgir.
Os trabalhadores devem inclusive enviar
suas denúncias para que todos saibam o
que está acontecendo e tomem consciência do golpe que o P[ • está armando junto
com a empresa. O objetivo é colocar os
traidores de volta na federação para colocar em prática o processo de privalização
e ataques aos trabalhadores.
As fraudes nas assembleias compromete todo o congresso. Se a categoria
aceitar esse golpe, o PTjá tem maioria de
delegados. Uma maioria completamente
artificial, conquistada não pelo apoio na
base, mas com a utilização do aparato patronal e burocrático.
E preciso dissolver o congresso e reorganiza-lo com base em uma ampla participação dos trabalhadores.

ADQUIRA A RIFA
DA CORRENTE
SINDICAL CAUSA
OPERÁRIA
Em defesa de
uma organização
independente, de luta
dos trabalhadores.
Entre em contato com ocompanheim
que esta distribuindo esse boletim
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VEJA APENAS ALGUMAS DAS ASSEMBLEIAS
FRAUDADAS PELO PT E SEUS ALIADOS, COMO O PSTU/
CONLUTAS, COM A AJUDA DA EMPRESA
nIesislu dia e horário. Horário (17h30)
em que, por sinal, os carteiros ainda estão saindo do setor, na melhor das hipóSindicaLlPT,
teses. Algumas dessas cidades possuem
O Sindicato dos Trabalhadores dos um único setor de trabalho, ou seja, a diCorreios de Ribeirão Preto e região tem retoria do sindicato está realizando urna
cerca de 2.100 trabalhadores na base e assembleia setorial para eleger delegadireito a eleger cinco delegados. Isso dos para o congresso nacional. No caso
não impediu que a Articulação Sindical de Goiás, não pode haver dúvida sobre a
dividisse a eleição dos delegados em participação de chefes nas assembleias.
quatro assembleias. Em Franca, Arara- A tadição do MRL-PT na diretoria desse
quara e Calanduva, ocorrendo conco- sindicato é contar com a ajuda da emmitantemeate e cai Ribeirão Prelo dois presa inclusive para acabar com as gredias depois. Elo Franca, marcaram a as- ves. A diretora de recursos humanos da
sembleia para ás 17 horas, horário que ECT foi presidente do sindicato e memo carteiro ainda está voltando da rua. bro do MRL.
Tudo para que os trabalhadores da base
nem pudessem chegar perto da assem- Sintect-DF
bleia. Isso tudo, além da natural partici- Direção do sindicato: Articulação
pação dos chefes, já que esse sindicato é Sindical/PT
um dos que mais teve diretores recebenO Sindicato de Brasília não teve a cara
do cargos na empresa, a começar pelo
próprio presidente do sindicato, Carlos e pau de dividir suas assembleias. Mas
para compensar e fazer valer a fraude, a
Decourt.
presidenta do sindicato, Amanda Cortino, a "Marmitex", lançou mão da modaliSintect-GO
Direção do sindicato:
dade assembleia-churrasco. Levou pouco
MRL-PT (Movimento
mais de 100 trabalhadores, convencidos
Resistéricia e Luta).
pelas facilidades da carne, para a assembleia que ocorreu no que em linguagem
O Sindicato dos Trabalhadores dos popular se chama "onde Judas perdeu
Correios de Goiás superou todos os ou- as botas", em Ceilàndia, cidade satélite
tros no quesito divisão de assembleias. que fica a 26 km do Centro de Brasilia.
Pulverizou a eleição de delegados cm Os trabalhadores que não queriam votar
nada menos que seis lugares: Catalão, na Articulação e que, por isso mesmo,
Goiás, Uruaçu, Rio Verde, Jatai e Goi- não receberam transporte grátis para ir
ásia. Com exceção da assembleia da até Ceiliindia, não puderam participar da
capital, todas as outras aconteceram no assemblcia-churraseo do sindicato,
Sintect-R}'Ø
Direção do sindicato: Articulação

Sintect-PE
Direção do sindicato: Contatas

O Sindicato dos Trabalhadores dos
Correios de Pernambuco é dirigido por
um grupo de coxinhas que participam
dos atos junto com os que Pedem inter%ençào militare a "pnvatização de tudo",
que declararam voto em Aécio Neves
(PSDB) e que ao mesmo tempo faz tudo
o que a direção da empresa manda, como
aprovar a PLR trianual e furar a greve
contra o CorreiosPAR.
A diretoria do sindicato sequer divulgou
para a Fentect o dia de sua assembleia
para poder fazer tudo bem escondido
dos trabalhadores. O líder coxiriha do
sindicato, l-lállison Tenório, questionado sobre a fraude, disse que tudo vai ser
do jeito que ele quer e aproveitou para
defender os sindicatos golpistas do P1'
como o Sintect-RPO. o Sintect-GO etc.
Sabemos que a diretoria do Sintest-PE,
que também é composto por militantes
do PS11J, também fez assembleia divididas, mas não divulgaram quantas nem
onde. O fato é que o Sintecl-PE sabe que
pode contar com o golpe, seja ele da direita, seja ele do PT.
Sintect-STS
Direção do sindicato PCdoB e PT

Fraude descarada. Francisco José Nunes, o Kiko (PCd0B) como é conhecido o
presidente do sindicato, impediu que cinco companheiros sequer montassem uma
chapa para eleger delegados. Passou por

cintado estatuto da
vremente unia regra lue tirou da cartola.
Alegou que só era p Risível montsr'r
chapa com no mim[ o dez nomes (cinco titulares e cinco plentcs)sigência não consta em rffCffffUMMne do1
estatuto da Fenlect, podendo uma chapa
ser composta por apenas mim trabalhador.
Assembleia de São Paulo
A assembleia da Fenlect teria a importância de colocar a maior base sindical
da categoria nas discussões da campanha
salarial e do movimento nacional, já que
o sindicato de São Paulo, dirigido pelo
PCdo131CTB abandonou a Fentect com
o apoio dos patrões para confundir e dividir os trabalhadores. Era para ser uma
assembleia de oposição, mas conforme já
tintiamos denunciado, foi mais uns foco
da fraude que o PT está montando para
retomar o controle da Federação. A Articulação/PT fez a maioria dos delegados
e o PSTU/Conlutas tambéns contou com
a ajuda dos divisionistas do PCdoB/CTB
para fazer a segunda bancada.
Assembleia do Rio de Janeiro

Também era para ser uma assembleia
de oposição aos divisionistas do PCd0B/
CTB, mas PT, PSTU, MRL e MUTE se
juntaram, fizeram o churrasco e monstaram
uma assembleia fraudada ao estilo PCdoB
do Ronaldão Bianual. Além do churrasco,
também impediram companheiros diretores da Fentect de falar na assembleia

Paralisação geral dia 29, em Brasília

BARRAR A TERCEIRIZAÇÃO
o

Mobilizar os sindicatos e suas bases para impor uma derrota nas ruas ao Congresso Nacional da direita golpista
No ato unificado de 10 de maio, a CUT,
os sindicatos, movimentos sociais e partidos de esquerda presentes anunciaram
mau calendário de lutas e a organização
de urna greve geral contra os ataques da
direita golpista. O próximo ato nacional
marcado será no dia 29, cai Brasilia, para
impedir que o Senado aprove a lei da terceinzação, já aprovada na Câmara dos
Deputados.
E necessário mobilizar desde já para
esse ato. A aprovação desse calendário de
lutas é um passo importante no sentido
de colocarem movimento a maior central
sindical da América Latiria.
No entanto, é importante dar o próximo passo: sair do âmbito meramente
sindical e militante e mobilizar as bases
dos sindicatos. Só o movimento dos trabalhadores poderá ser capaz de conter de
fato os ataques promovidos pela direita golpista dentro e fora do Congresso
Nacional.
Nesse sentido, para o PCO e seus militantes sindicais é necessário que em primeiro lugaa CUT, mas também o MST,
o MTST e todas as organizações popula-
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res, invista em unia enorme mobilização
nas bases das principais categorias operárias. A CUT tem cerca de 3.500 sindicatos em sua base, representando as categorias de ponto do movimento operário brasileiro: metalúrgicos, petroleiros,
bancários, Correios, professores. Se metade desses sindicatos disponibilizarem
apenas uns ônibus para levar os trabalhadores para Brasil ia no dia 29, serão mais
de 70 mil pessoas em Brasil ia. Só por aí
já é possivel ter uma noção do poder de
mobilização.
Está mais do que na hora de colocar os trabalhadores em movimento,
A próxima etapa deverá ser de mobilizações operárias. Esse é o resultado certo da polarização política que se
aprofunda no Pais e dos ataques contra
a população, como é o caso do PI- da
terceirização.
Essa etapa que se aproxima deve ser
preparada com mobilizações como a do
dia 29 e com um chamado a unia paralisação geral que de fato pare as fábricas e
setores de trabalho, em defesa doa interesses dos trabalhadores.

P,oiocolo:
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Entre as piiiicpsis reis iiidiaçirs que
devem ser levantadas estão a derrubada do
projeto da terceirização, a estatização da
Pelrobrás, sob o controle dos trabalhadores, a nacionalização do petróleo brasileiro,
a luta contra a privatização dos Correios,
a cstalização da empresas que demitirem.
Além disso, questões políticas como a Imita
commtni a redução da maioridade .pensl, o
fins da Policia Militar, o fim do iiiomiopó.-
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lis da impressa, total liberdade de oraanlzação, por uma Assembleia Constituinte.
Mais importante ainda: Toda a luta
desse período deve estar marcada em primeiro lugar pela lula contra o golpe de
Estado e a denúncia da direita golpista.
Todos ao ato em Brasília, dia 29, por
uma paralisação geral para barrar a terceirização e derrotar o Congresso Nacional golpista.

Gazeta

ESTUDANT
POR UM CENTRO CULTURAL
JUVENTUDE
PARAA
^w
Começou sábado, dia treze, a oficina de teatro organizada pelo Grêmio
e pelo oficineiro Eduardo Parmegiani contando com a ajuda do gestor de
cultura do município Wesley , a oficina acontece no Centro Cultural de
Sumaré, conhecido como subestação,
aos sábados das 13h as 15horas.
Este Centro Cultural funciona durante a semana também, com outras oficinas e aulas, como teatro, dança, ballet,
artes plásticas, dentre outras. Porém
este local tem um grande problema,
sua infi'aestrutura. Aparentemente ele
parece ser um prédio abandonado, com
janelas com vidros quebrados, paredes
sem pintura e sem calçada, ou seja, em
sua entrada já não se tem facilidade de
entrar no prédio, porque para chegar à
porta teria de se pisar em matos, terra

vermelha, lixo e cm um lugar aparentemente não muito seguro.
Neste sentido, convidamos todos
a participar de nossa oficina de teatro
e também das outras oficinas para os
interessados - a programação estará
disponível no site do Gazeta Estudantil que é para massiflcar o interesse
neste centro cultural, e para forçamos
a prefeitura a reformar o local, pois
esta tem o dever de nos garantir um
local digno para o desenvolvimento
da cultura e das artes.
E como requisição a isto, nós do
Grêmio, protocolamos na prefeitura
o pedido de reforma da infraestrutura do centro cultural, reivindicando
nosso direito de acesso a cultura e em
breve em nosso site e nas próximas
edições publicaremos a resposta,

LUTAR POR UM GRÊMIO LIVRE!
As entidades de luta e organização dos estudantes nas escolas públicas do país devem se dar
de modo livre e independente das burocracias escolares.
mento de escolas e salas de aula, municipali7zçâo, entre outras coisas,
O número reduzido de vagas e a
quantidade de escolas encontra-Se em
total desproporcional idade á demanda e ao crescimento da população.
,
As escolas públicas, ao invés de serem instituições voltadas ao desenvolvimento do conhecimento e da cultura, se transformaram em verdadeiros
campos de concentração para garantir a expropriação dos estudantes e de
toda a população com suas precárias
instalações, falta de laboratórios, bibliotecas, materiais de som etc.
As escolas secundárias, de ensino
Os estudantes, o setor mais revomédio, no Brasil, vêm sofrendo cada lucionários dentro das escolas, crivez mais ataques por parte dos esta- contram-se na necessidade de consdos, seus governos e os representan- truir entidades próprias que centrates da direita nacional e do imperia- lizem os estudantes e organizem sua
lismo. São inúmeros os cortes dever- luta contra o regime político implebase desvios de recursos públicos pa- mentado forçosamente dentro das
1 ra o ensino privado, arrocho salarial escolas, ou seja, a estruturação dos
aos professores e funcionários, fecha- grêmios estudantis que assumem
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um papel fundamental não somente
contra os desmandos do Estado capit'alista, mas também contra a ofenalva dos sucessivos governos burgueses que querem amordaçar ajuventude para lhes tomar de assalto a
educação pública, gratuita e de qualidade para todos.
Um entrave para isso, no entanto,
é a atuação das burocracias escolares,
ou seja, as direções e os dirigentes de
ensino que com objetivo de interferir
na autonomia política dos estudantes
querem controlar os grémios, os processos eleitorais dessa entidade e suas
campanhas políticas e cercear a libcrdade de expressão e de livre organização dentro das escolas. São assim,
os "xerifes" dos governos da burguesia dentro das escolas secundárias que
se enfrentam com a revolta geral dos
alunos contra a situação de calamidajoe do ensino diante a política de cortes e "ajustes" na educação.
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Neste sentido a tarefa do movimento secundarista combativo e revolucionário, primordialmente, é estruturar os
grémios estudantis livres e independentes das burocracias escolares e substituir as direções políticas de inúmeros
grêmios que foram corrompidos pelo
regime burguês e pelas chantagens de
professores e diretores de escola.
Por isso torna-se de fundamental
importância reorganizar o movimento secundarista em torno de suas entidades de luta em cada escola pública
dos bairros proletários de cada cidade para que os estudantes ao lado daqueles que se propõem a lutar derrotem os planos da burguesia, do imperialismo e de seus representantes no
pais para garantir o direito elementar
á educação pública de qualidade.
E é neste sentido que o Grêmio Estudantil Contra a Corrente vem lutando, garantindo sua completa independência política.

........ ...........
Ocupação

---

UM NOVO
PINHEIRINHO?
Existe hoje unia ocupação próxima ao
centro de Sumare, que teto gerado muita polêmica. Um termo muito falado nos

^j

dias de hoje é ocupação/invasão, que significa como o próprio termo diz invadir
ou ocupar algo alheio, o tal ato é considerado crime peta justiça, porém porque se
faz necessário a algumas pessoas? Podemos dizer que é pelo fato de uma parcela da população, tona parcela usais pobre
terem seu direito á moradia negada, e em
decorrência disto para não morar, literalmente, na rua, ocupam terrenos.
No ano de 2012 uma área privada
que pertencia a uma empresa que foi a
falência, foi ocupada, depois da ocupação, com o tempo foram sendo construidos no local barracos e casa. Quase três
anos depois do início da ocupação, a Vila Soma tem centenas de casas de alvenaria, em meio aos destroços da antiga empresa, mas ainda é alvo de ações de desocupação e reintegração de posse. Os pedidos de saída dos moradores vêm principalmente dos antigos proprietários do
terreno. E ainda a prefeitura parece não
ter vontade de declarar a área de interesse social, no intuito de conseguir a desapropriação do terreno ou qualquer tipo de regularização fundiária. Apesar da
divida de, aproximadamente, 10 milhões
de reais deixadas pela antiga empresa
apenas em IPTU. Segundo ou advogados
dos moradores, o débito poderia ser usado para abater parte do valor do terreno.
Recentemente a prefeita de Sumnt
Cristina Camira declarou que não quer urna
ocupação próxima ao centro da cidade, o
motivo de repúdio tanto da prefeita e dos
moradores do centro é pelo fato da invasão
esta próxima ao centro onde se encontra os
ditos bairros nobres e bairros de classe me~
dia alta, mas se essa mesma invasão estivesse em urna zona periférica de Sumaré
corno, por exemplo, aáxea cura e ?iiariaAntõnia, sem duvidas que o discurso da elasse media e da prefeita não seria o mesmo.
'vias os moradores da Vila Soma não se
dão por vencidos e continuam na luta pelo direito de moradia, recentemente tem
havido vários atos contra a reintegração
de posse, nas até o momento a prefeitura
não tomou nenhuma decisão para resolver
o problema e pelo visto nem tomará uma
decisão que beneficie o povo da vila soma,
então quando se tela um direito negado o
a solução é ser "radical", ou seja, a obrigação é invadir pra não morar debaixo da
ponte, "Quando morar se torna san privilégio, ocupar se toma obrigação".
Por coincidência a prefeita pertence
ao mesmo partido do governador do estado Geraldo Alekmin que vem ignorando a greve dos professores que já dura
mais de um mês, e também já reprimiu
otitras ocupações, como é o caso do mitigo Pinheirinho, ocupação que se localizava em São José dos Campos.
Mas o que podcrinos esperar de um
partido que só governa para a burguesia?
Está aí o resultado.
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Dia 30 de maio,
IÇsç
foi um dia de sucesso.
Realizamos a primeira
excursão organizada
pelo Grêmio Estudantil,
na foto, estudantes
que compareceram ao
evento conosco.
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RUMO A PRÓXIMA!
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Campeonato Leandro Franceschlni Grupo 2
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Gazeta Estudantil: Um jornal para a organização da luta dos estudantes
Gazeta Estudantil terá objetivo de organizar coletivamente o movimento estudantil secundarista
e ser porta-voz da luta d estudantes pela educação
pública e de qualidade.
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SAIR Às RUAS CONTRA O GOLPÈ

ireita golpista caminha para um acordo
D contra os direitos democráticos da população para
fim ao covenso Dilmae colo 2111ugar um governo
mais submisso aos interesses do imperialismo contra
a população trabalhadora. As
organizações de luta dos trabalhadores e da juventude e a
esquerda precisam convocar
uma ampla mobilização para
se opor ao golpe e derrotar os
golpistas
A cada dia um novo setor da
direita abandona seu disfarce
e se coloca claramente a favor do golpe, da derrubada do
atual governo eleito pela população (apesar das enormes
fraudes e manipulações que
permitiram á direita conquistar o governo de SP e eleger
uma maioria reacionária para
o Congresso Nacional).

A direita pelo
impeachment
Depois de muita enrolação,
embalados pela divulgação
rirosa de que em 15 de
teriam reunido mais
Wm milhão de pessoas
cio favor da derrubada do
governo, quando a manifestação golpista da burguesia
não reuniu nem 10% disso,
um número crescente de lideranças da direita passou a
pregar abertamente o golpe,
através do irnpeachment da
atual presidenta, para deixar
no comando do governo - ao
menos provisoriamente - a
quadrilha do PMDB, chefiada
pelo vice-presidente e ex-secretário de Segurança Pública
no governo Fleuiy em São
Paulo, Michel Temer (que
não recebeu um único voto),
e os presidentes da Câmara, o
deputado evangélico e ultrarreacionário Eduardo Cunha e
..
..

do Senado, Renan Calheiros.
dos promovidos chefes do
As articulações golpis- "Vem pra Rua", disse no domingo, 29, ao reacionário
tas saíram dos bastidores e
já são feitas á luz do dia. Em
Estado de S. Paulo, que há
programas da Rede Globo - "um clamor muito alto" das
que é a principal divulgadora
bases do movimento para que
da campanha golpista - nes- um eventual impeachment da
te domingo (29/3) o senador
presidente Dilma Rousseff
e ex-governador José Serra seja admitido, dentro do gru(PSDB-SP), juntamente com po, como uma possibilidade
o deputado federal e tam- concreta entre suas metas e
bém ex-governador, Jarbas palavras de ordem.
Vasconcellos (PMDB-PE),
defenderam abertamente o
Não pode haver mais
iinpeachment, que também
dúvida ou vacilação
foi o "prato principal" no
jantar oferecido na semana
Setores da extrema-direipassada pela senadora Mar- ta que defendem abertamente
ta Suplicy (de malas prontas um golpe militar e até a inpara deixar o PT) a lideran- tervenção dos EUA no Brasil
ças do PMDB como Temer,
para derrubar o governo, esRenan Calheiros e Sarney.
tão também se declarando
Cinicamente, os chefes do
a favor do golpe do impeaPMDB teriam afirmado, segundo informação vazada chaent como um primeiro
para a imprensa, que Dilma passo para uma retrocesso
ainda maior, em seguida.
Roussef1 tem até o dia 12 de
Já não pode mais haver dúabril para acalmar a situação
ou a situação ficaria ingover- vidas de que a ofensiva da
direita golpista tem um objenável. Evidentemente que se
trata de clara preparação para tivo claro: derrubar o governo
do PT, não para combater a
o golpe de Estado.
Além de Serra, outros che- corrupção como alardeiam,
mas para impor ao povo brafes do PSDB. como Aécio
sileiro mais fome e miséria.
Neves já se movimentam em
tomo do golpe pelo impea- Entre outras coisas, querem
destruir completamente a Pcchment, que já tem parecer
jurídico elaborado pelo rea- trobras e avançar sobre as
cionário jurista tucano Ives demais estatais ainda não privatizadas, como os Correios.
Gandra, a pedido do partido.
Querem impor um "ajusTambém os supostos ][deres da manifestação de IS de te" bem mais profundo do que
março, patrocinada por ór- as medidas antioperárias que
gãos do imperialismo como a o governo do PT sob pressão
CIA e organizadas pelo apa- vem adotando (com demisrato do governo de São Paulo, sões, cortes de gastos e direitos
e pnvatização dos serviços púque liberou catracas, liberou
ruas e promovido por am- blicos), como se vê no ataque
aos professores e ao ensino
pla cobertura da Rede Globo,
Público em SP, PR, PA etc.
Folha, Revista Veja e demais
Não pode haver dúvimonopólios de comunicação,
da - até pelos atentados que
anunciaram que chegaram a
um acordo em tomo do im- já ocorreram - que a vitória
da campanha da direita é
peachment.
uma ameaça grave a todas
O empresário Rogério
Chequer, por exemplo, um as organizações operárias,
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populares, democráticas e de
esquerda

Unir e mobilizar os
trabalhadores,
a Juventude e a
esquerda para reagir
ao golpe
As manifestações do dia 13
de março e as lutas cm curso
contra os governos da direita,
destacadamente a greve dos
professores paulistas, evidenciam que há condições para
reagir e derrotar esta ofensiva da direita.
No dia 13, convocados pela
Central tinica dos Trabalhadores (CUT), MST (Movimento
dos Trabalhadores Sem Terra).
CMP (Central de Movimentos
Populares), sindicatos partidos de esquerda como o PT e
o PCO, apoiadas por uma parcela da juventude estudantil,
dezenas de milhares defenderam nas ruas de todo o País
os direitos democráticos da
população e se manifestaram
contra o golpismo da direita
gritando "Não vai ter golpe!"
e "Fascistas, Golpistas. Não
passarão!".
O avanço da política da direita, impulsionada também
pela capitulação sistemática
do governo de Dilma Rousseif ãs suas pressões, como ficou
evidente nas demissões de ministros que opuseram limitada
resistência á pressão golpista
da direita e no fortalecimento da ala direitista do governo
(Levy, Katia Abreu etc.), mostra a necessidade de ampliar a
mobilização e a resistência organizada ao golpe.
Tal como no Egito, Ucrânia, Venezuela e em todas as
regiões do planeta, o golpe de
Estado contra o governo petista se tornou uma prioridade
devido o avanço da crise econômica mundial e só pode ser

JuuAso AI.E9SANDER LOPES BARBOSA ' D.tofl4or. 05/05119 17:01:40

derrotado por meio da mobilização da classe operária e
demais setores explorados.
A situação não deixa dúvidas do caráter reacionário
da política de "neutralidade" ("nem um nem outro")
preconizada por setores da
esquerda pequeno burguesa
diante da ofensiva da direita,
que nada mais é, na prática,
do que um apoio envergonhado ao golpe organizado
pela direita, no todo ou em
parte.
O golpe só pode ser derrotado pela mobilização dos
explorados e de suas organizações de luta.
E necessário passar,
imediatamente, á mobilização
contra o golpe, cm defesa
dos direitos democráticos
da população e de suas
reivindicações diante da
crise, contra a política de
"ajustes" e "austeridade" da
direita golpista.

Às ruas, derrotar a
direita pelos meios
que forem necessários
O PCO (Partido da Causa
Operária) chama os trabalhadores e á juventude a exigir
das suas organizações de luta,
do campo e da cidade, que se
convoque já uma ampla mobilização para cerrar fileiras
contra um inimigo muito mais
forte e perigoso do que 'a política de conciliação de classes
do PT: o imperialismo e seus
representantes no Brasil.
Sair às ruas. Como no
dia 1° de abril, quando entidades populares e da
juventude estão convocando manifestações pela
cassação do monopólio da
Rede Globo. Realizar grandes
manifestações em todo o País
e ocupar o Congresso Nacional no dia 7 de abril, contra
+

+

12IM

12 DE MAIO: MOBILIZAR CONTRA O GOLPE E
REMNDICAÇÕES OPERARIAS E POPULARES
o ultimo dia 13, mais
de 100 mil trabalhaN dores da cidade e do
campo, organizados por, seus
sindicatos, pela Central Unica
dos Trabalhadores (CUT), pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), CMP
(Central de Movimentos Populares), partidos de esquerda como o PT e o PCO, apoia0r uma parcela dajuven'studantil. defenderam
as de todo o País os direitos democráticos da população e se manifestaram contra o golpismo da direita , gritando "Não vai ter golpe!"
e "Fascistas, Golpistas, Não
passarão!
Ao mesmo tempo, as ruanifestações, destacadansente
a que tomou conta da Avenida
Paulista, levantaram bandeira
da luta contra o-'ajuste" anti-povo imposto à população
pela capitulação do governo
do PT diante do imperialismo
e pelos governos da direita
como S. Paulo e Paraná. Defenderam as bandeiras de luta
da classe operária, pela estatiração das empresas privatizadas, em defesa da Petrobras,
contra as demissões, as terceririzações, o corte de direitos
e em apoio á greve dos professores contra a destruição
do ensino público comandada
governos do PSDB.
)j S dias depois, a direita
patrocínio do governo
de São Paulo (que liberou catracas do Metrõ, fechou avenidas, dispensou tratamento
carinhoso da PM aos "manifestantes" etc.), de organizações internacionais com o a

%,o

CIA. e outras ligadas ao imperialismo e por meio de intensa campanha publicitária
da Rede Globo e outros monopólios de comunicação, colocou as "manguinhas de fora
Em uma clara manifestação
da burguesia e da direita fascita, abundaram os chamados
ao golpe de Estado (seja por
meio da intervenção das Forças Armadas que mataram e
torturam na ditadura, seja clamando pela intervenção dos
EUA, seja pelo impeachrneni
etc.). Essas manifestações em
tudo lembravam aquelas que
prepararam o golpe militar de
64: destilavam o "amor' dos
manifestantes pelos interesses
do imperialismo, defendiam
as privatizações, atacavam o
comunismo, o sindicalismo e
tudo mais que lhes parecesse
progressivo.
Já não pode mais haver dúvidas de que a ofensiva da direita golpista tem um objetivo
claro: derrubar o governo do
PT, não para combater a corrupção como alardeiam, mas
para impor ao povo brasileiro uni ataque muito maior,
mais fome, miséria e repressão. Entre outras coisas, querem destruir completamente a
Petrobrás e avançar sobre as
demais estatais ainda não privatizadas, como os Correios.
Querem impor um "ajuste" bem mais profundo do que
as medidas antioperárias que
o governo do PT sob pressão
vem adotando (com dernissões em larga escala, cortes
de gastos e direitos e privatização dos serviços públicos),

como se vê rio ataque aos professores e ao ensino Público
em SP. PR. PAetc.
O ato do dia 13 foi importante porque mostrou uma
disposição de luta de setores
decisivos do movimento operário brasileiro contra o golpismo. Uma primeira reação,
ainda limitada, pois a direita golpista continua articulando intensamente novas iniciativas e manobras para cassar
totalmente os direitos do povo
trabalhador.
Da mesma forma que em
diversas regiões do planeta (Egito, Ucrânia Venezuela...)., no Brasil o golpe de
Estado contra o governo Dilma se tomou uma prioridade
devido o avanço da crise econômica mundial e só pode ser
derrotado por meio da mobilização da classe operária e demais setores explorados.
Diante dessa situação , a
"neutralidade" preconizada
por setores da esquerda pequeno burguesa diante da
ofensiva da direita é uma verdadeira cumplicidade com os
objetivos desta direita e contribui para a conspiração tem
torno ao golpe de Estado.
O PCO (Partido da Causa
Operária) e as organizações
sindicais orientadas por ele.
como a Corrente Sindical Nacional Causa Operária; dajuventude, como a AJR (Aliança da Juventude Revolucionária), das Mulheres (Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo), Negros (Coletivo João Cândido), se opõe ao
golpe da direita contra o governo do PT, mesmo não con-

cordando e tampouco apoiando a política do PT contra os
trabalhadores. Nos dirigimos,
uma vez mais, aos trabalhadores da cidade e do campo,
à juventude e à todas às suas
organizações de luta (como
a CLI. MST, MTST, UNE.
Sindicatos, partidos e organizações de esquerda) a cerrarmos fileiras para marcharmos
juntos cm defesa dos interesses dos trabalhadores contra
um inimigo muito mais forte
e perigoso do que a política de
conciliação de classes do P1' e
que está por detrás desta política: o imperialismo e seus representantes no Brasil.
Propomos que no dia internacional de luta da classe operária realizemos um ArO I)l
V. DE MAIO UNIFICA-

DO DE LUTA CONTRA A
DIREITA GOLPISTA EM
DEFESA DAS REIVINDICAÇÕES DOS TRABALIIADORES.

Que em São Paulo, retomemos a tradição classista e antifascista das organizações de
luta da classe operária, ocupando a Praça da Sé, em um
ato que nada tenha a ver com
os "showmícios" e "shomissas', realizados nos últimos
anos pelo sindicalismo pelego
e setores que apoiam o golpismo, com sorteio de prêmios e
outros truques para iludir os
trabalhadores para apoiarem
seus carrascos e traidores.
Que unifiquemos nossas
bandeiras de luta e nossos punhos, para gritar alto e bom
som: "FASCISTAS, GOLPISTAS, NÃO PASSARÃO!.
Derrotar nas ruas a direi-

s',oq flZøL

ta golpista e seus planos Ide

"ajustes
• NÃO A PRIVATIZAÇÃO! Estatização da Petro-

bras sob controle dos trabalhadores
NÃO AO "...JUSTE"!
Ocupar as fábricas contra
as demissões. Escala móvel
de salários e horas de trabalhoNáo ao projeto da terceirização
• Reforma Agrária com expropriação do latifúndio
• Reforma Urbana com expropriação dos especuladores e plano nacional de
construção de casas populares sob o controle das organizações populares
-Em defesa das reivindicações dos professores contra
a destruição do ensino público
-Não ao corte de verbas
nas universidades públicas.
Verbas publicas somente
para o ensino público, Livre
ingresso nas universidades
com o fim do vestibular e estatização do ensino pago.
-NÃO A PRI"vÀTIZAÇÃO DA ÁGUA! Estatização da Sabesp sob controle
dos trabalhadores
• FORA OS GOLPISTAS!
Por um governo dos trabalhadores da cidade e do campo
São Paulo,
24 de março de 20/5.
Direção Nacional do PCO
Coordenação da Corrente
Sindical Nacional
Causa Operária
Aliança da Juventude
Revolucionária

Acesse as páginas e participe das atividades do partido
Sede Estadual: Rua Serranos, 108, Saúde, São Paulo/SP
Sede Nacional: SCS, Qd. 2 - Edifício São Paulo, Sala 310, Brasília/DF
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da mobilização nas ruas,
mas das negociatas de gabinetes dos grandes capitalistas e de suas niáfias
políticas inimigas do povo
trabalhador e da juventude.
Por isso, para derrotar
de ver toda esta corja e
av ar na luta na defesa
d_dicações dos trah diante da crise
á pre. .0 fortalecer a luta
dos explorados.
A situação reforça a necessidade de intensificar a
campanha de denúncia da
política golpista da direita,
em defesa dos direitos democráticos dos explorados
e na defesa de suas reivindicações diante da crise como a derrubada do PI4330, contra as privatizações, em apoio ás greve
dos professores contra a
politica de "ajustes" do governo Alckmin etc.

Mais do que nunca, dia
15 de abril todos às ruas.
E hora dos trabalhadores e
suas organizações de luta,
avançarem Contra os que,
neste domingo, fracassaram em avançar um pouco
mais na defesa dos interesses do imperialismo golpista, contra os explorados
Se comprovou - sem
sombra de dúvidas - que a
"neutralidade" preconizada por setores da esquerda
pequeno burguesa diante
da ofensiva da direita á
usou verdadeira cumplicidade com os objetivos desta direita e contribui para a
conspiração tem tomo ao
golpe de Estado e no ataque aos direitos dos trabalhadores.
Mais do que nunca d
hora de cerrarmos fileiras
para marcharmos juntos
em defesa dos interesses

dos trabalhadores contra
um inimigo muito mais
forte e perigoso do que a
política de conciliação de
classes do P1 e que está
por detrás desta política: o
imperialismo e seus representantes no Brasil.
Reafirmamos nosso
chamado a que, como
parte desta luta, no dia
internacional de luta da
classe operária, realizemos um ATO DE L. DE

MAIO UNIFICADO DE
LUTA CONTRA A DIREITA GOLI'IS'I..t EM
DEFESA DAS REIVINDICAÇÕES DOS TRABALHADORES.

Que unifiquemos nossas
bandeiras de luta e nossos
punhos, para gritar alto e
bom som: "FASCISTAS,
GOLPISTAS, NÃO PASSARÀO!

Derrotar nas ruas a direita golpista e seus planos de "ajustes":
• Abaixo o PI, 4330 e
toda política de "ajustes"
e cortes nos orçamentou
públicos. Nenhum direito
a menos para os trabalhadores
• NÃO A PR1VATEZAÇÃO! Nacionalização do
Pc óleo e Reestalização
'bras sob controle
hadores
• 'TW'r as fábricas contra as demissões. Escala

móvel de salários e horas
de trabalho
• Reforma Agrária com
expropriação do latifúndio
• Reforma Urbana com
expropriação dos especuladores e plano nacional
de construção de casas populares sob o controle das
organizações populares
• Em defesa das reivindicações dos professores
contra a destruição do en-

sino público
• Não á redução da maioridade penal e ao aumento
da repressão contra o povo
trabalhador. Dissolução da
PM, máquina de guerra
contra a população pobre
e negra.
• FORA OS GOLPISTAS! Por um governo dos
trabalhadores da cidade e
do campo

Acesse as páginas e participe das atividades do partido
Sede Estadual: Rua Serranos, 108, Saúde, São Paulo/$P
Seda Nacional: 505, Qd. 2- EdiftCiØ Silo Pauto, Saia 310, BrasiIIa/DF O 61 - 3225-9155
Facebook www.facebook.com/pcs29 O contotsOpco.org.br' . i Twltt.r, S:CacsuOi,crana

CAUSA OPERARISA
I

5ES

ANO Xi, 5112.05 115 Is III . 511011. 2015- i)I5lSTIL1ÇÀONACI&>NAL
IS 1111510.
p 1 51(1 iii - F.Nn1:RI•:ç() 10.1:1 Ii(INICO CAUSAOPIRASIA . :, i'CO050.50

www c

Neste dia 15 de abril:

SAIR ÀS RUAS CONTRA O PL DA
TERCEIRIZACÃO E DA ESCRAVIDÃO
APOIADO PELA DIREITA GOLPISTA

Eles fraca.rsw'am na "0obil&aç3o" dos coxinhas do dia 12. mar quereni impor a política de
"ajustes" e ataques aos ira hal/iodore.r por meio da vontade do cosigresso de picaretas e dos
governos inimigos dopovo. á' preciso intensificar a ,noh,li:açdo das orga#ii:açiies de luta dos
explorados contra o golpe e pelas ri!iI'tfldiCaÇÔC.V operdria.s e populares
Nem os números men- grupos económicos e polí- o desemprego, a contratatirosos da Polícia e da im- ticos vinculados e patroci- ção de milhões sem direiprensa golpista escondem nados pelo capital imperia- tos conquistados cio anos
de luta e, dessa forma, gao estrondoso fracasso dos lista.
Um dos principais moti- rantir os lucros de punhado
atos da direita pró-imperialista do último domingo, vos para este fracasso á que de abutres capitalistas que
apesar dos milhões por eles a direita passou a ser mais querem que os explorados
gastos e de contarem, mais amplamente denunciada pe- paguem pelo colapso capiuma vez com o apoio escan- las organizações operárias e talista que cresce em todo o
carado do governos direi- populares e da esquerda que mundo
Greves, como a dos protistas como o do PSDB de não caíram no conto de faSP (da sua PM, metrô com das de que s direita golpista fessores de São Paulo (do
catraca livre etc.) e de uma quer combater a corrupção, PR, PA etc.) evindenciam
ampla campanha favorável por meio das empresas, que por trás da mobilização
dos monopólios de comuni- partidos e governos mais golpista estilo os querem
cação como a Rede Globo, corruptos e reacionários do destruir totalmente o ensino
e a saúde públicas, cm favor
Veja, Folha etc.
Pais.
A luta dos trabalhadores, dos capitalistas da educação
Por todos os ângulos
que se veja, a manifestação principalmente a partir de e mercadores da doença: os
13 de março está deixando querem privatizar a Fetrofoi um fracasso, diante das
promessas e ameaças da di- cada dia mais claro que o bras, os correios etc, e imreita de que seriam "muito que eles querem impor uma por uma profunda repressão
maiores" e do seu propósito nova etapa de escravidão contra a população pobre e
de dar um caráter "popular" ainda maior contra os traba- negra, era particular, contra
aos seus planos de derru- lhadores, com a aprovação a juventude, com medidas
bar o governo Dilma, seja de medias como o PI- 4330 como a redução da maioripelo impeachment, pela que visa impor a milhões dade Penal.
Eles tiveram um revás,
"justiça" ou por meio de um de trabalhadores a terceirigolpe militar que garanta a zação, para rebaixar ainda mas não desistiram. Sabe
imposição dos interesses de mais os salários, aumentar que a força deles não vem
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POR UM PARTIDO OPERÁRIO PARA LUTAR POR
UM GOVERNO DOS TRABALHADORES
PARA REFORÇAR ESTA LUTA,
SOVEM, TRABALHADOR
FILIE-SE AO PCO!
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FORA O CONGRESSO REACIONÁRIO!

POR UMA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE!
UM CRONOGRAMA PARA
O GOLPE DE ESTADO
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POR UM PARTIDO OPERÁRIO PARA LUTAR POR
UM GOVERNO DOS TRABALHADORES
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CAUSA OPERÁRIA
MAIORIDADE PENAL, TERCEÍRIZACAO, REFORMA POliTICA..

FORA O CONGRESSO REACIONÁRIO!
POR UMA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE!
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E PRECISO DEFENDER AS REIVINDICAÇOES DOS
TRABALHADORES DIANTE DA CRISE
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UM CRONOGRAMA PARA
O GOLPE DE ESTADO
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TODOS AO ATO DO DIA 20!
PARA LUTAR CONTRA O GOLPE

fíMPEACHMENT, NÃO!
Todos os líderes da direita eral (STF) e até mesmo uma
deixaram claro que preten- intervenção militar.
dem derrubar Duma RousO objetivo político da opseff da presidência. E já fiz- eração golpista é igualmente
eram de tudo para criar o cli- claro: a crise econômica
ma necessário para isso: a mundial chegou a um pondireita saiu às ruas pedindo to critico, os capitalistas e os
o impeachment da presiden- grandes monopólios internata, a derrubada do governo cionais precisam fazer com
pelo Supremo Tribunal Fed- que o povo pague sua conta,

Ato do dia 16 é convocado por
assalariados dos EUA e fascistas
O ato golpista acontecerá
o dial6ejá está sendo conk
vocado pela direita e por todos os órgãos da imprensa capitalista como a Globo,
a Veja, a Folha de S. Paulo e
o Estado de S. Paulo.
Os "movimentos" da direita como o MBL (Movimento Brasil Livre), o "Revoltados online", o "Vem pra rua"
são uma típica fachada para
a organização da atividade
do imperialismo norte-americano. Juntos a esses, os defensores da ditadura militar,
integralistas e fascistas se
somam à convocatória,

se necessário pela força e redefinindo o poder político do
país por meio do golpe, visto
a impossibilidade da direita
de chegar ao poder pela via
eleitoral, para implantar um
governo completamente subserviente a seus interesses.
O problema central é que,
com a derrubada do governo
do PT, o imperialismo investirá contra a classe operária
e os direitos políticos do povo, assim como fez em 1964

contra João Goulart liquidando todas as conquistas
dos trabalhadores.
Nesse sentido, o Partido da
Causa Operária, sua juventude (a Aliança da Juventude
Revolucionária) e sua Corrente Sindical Nacional Causa Operária chamam todos a
participar do ato do dia 20 de
agosto em São Paulo e em outras capitais para dar uma resposta à ofensiva da direita e a
tentativa de golpe de Estado.

Os partidos da direita,
como o PSDB, o DEM, o
PMDB e outros, também
aderiram à convocação do
ato coxinha, caindo por terra a falsificação de que essas
manifestações seriam completamente apartidárias e
livre de financiamento de organizações políticas.
Não são nem uma coisa, nem outra. As manifestações, desde sua primeira edição no início do ano,
foram programadas pelos
partidos da oposição de direita e financiadas por eles
e pelo imperialismo.
+
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Participe da
campanha
contra o golpe

Semanário
nacional, operário
e socialista

Nos últimos dias, cm todo o
País, o PCO e as organizações
que impulsiona entre ajuventude (AJR), em diversas cate-:
gorias de trabalhadores (Edu'
cadores em Luta, Ecetistas
em Luta, Bancários em Luta.
Luta Metalúrgica. Servidores:
em Luta etc.) e no movimento:
popular, realizaram e participando de urna série de atividades que visam colocar nas:
ruas a luta contra o golpe da:
direita pró-imperialista.
Até o próximo dia 20 de
agosto, ainda há várias ativi-:
dades organizadas delas organizadas e/ou impulsionadas
por outros partidos de esquerda (como o PT e o PCdoB) e
grandes organizações de luta
dos explorados, com o a CUT,
MST, MTST, UNE etc., como
é o caso do ato nacional do
próprio dia 20 e a Marcha das
Margaridas, dos dias 12 e 13
próximos.

CAUSA OPERÁRIA
NÃQAO IMPEACHMENT,

NAO AO GOLPE
-...............dÕl'

JçpoP€Kk!..
pEÀC HMENT

\

GOLPE

ÉPREC lso
kS, RUAS

.:.

•i riI*.o

GARANTA O

SEU EXEMPLAR

ASSINE JÁ!

Plenária de Educadores em

pelo telefone:

a partir das 151i, na Rua Ser-anos,
90— Saúde - São Paulo:

Luta e Bancários da
campanha contra o golpe

11-94999-6537
ou por e-mail:

assinaturas@pco.org.br

Marcha das Margaridas

no estádio Mané garrincha,
Brasília

ou pelo site:
http://editora.pco.org.br

Filie-se ao PC0 9 o p artido que
luta Pela dissolução d PL

II

O

Partido da Causa Operária deu inicio à sua campa anual de filiação.
Este é o partido que defende a dissolução da PM, eem seu lu&E1
constituídas organizações populares, controladas p Ilos trabalhadores
lacomunidade, para cuidar da segurança da populo. ,
os cargos e destituição a qualquer momento, de acordo comia
vontade do povo.
A dissolução da PM, obviamente, não será fruto
um projeto de lei apresentado no direitista Congress
i.ional; nem será feita por livre e espontânea vonta'. da burguesia, que não pensa em acabar com seu
principal instrumento de repressão contra os traba________________
Ihadorcs.
E urna plataforma de luta, em tomo da qual o
PCO chama os trabalhadores a se organizar. Não
e trata de reis indicar nada do Estado burguês, mas de lutar contra seu braço
armado, a l'M, que tem por finalidade o massacre do povo pobre, negro e trabalhador.
Pela dissolução da PM. trabalhador, jovem, filie-se ao PCO! Venha construir conosco um
verdadeiro partido operário de massas. capaz de dirigir a luta de todos os explorados contra a
burguesia e o seu regime de opressão e exploração que é o capitalismo.

Estudo do marxismo

Próxima Universidade de Férias do
P00 vai estudar o que foi o stalinismo
ntre os dias 16 e 31 de janeiro de 2016 acontecerá em São Roque, no interior de São
Paulo, a 37° edição da Universidade de Férias do PCO e do Acampamento de Férias
E daAliançada Juventude Revolucionária (AJR). Nesta edição dojátradicional curso de
formação marxista promovido pelo partido, o tema estudado será o fenômeno do stalinisrno. A
participação é aberta a todos os interessados.
O curso será ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO
e outros companheiros do partido. Dará continuidade às edições anteriores da Universidade de
Férias do PCO que tiveram como ponto central o estudo da vida e obra do revolucionário León
Trótski e da Teoria da Revolução Permanente, um dos aspectos centrais da teoria marxista da
revolução socialista.

..
Plenária Geral da
Campanha Contra o
Golpe com analise política
do companheiro
Rui Costa Pimenta:

TODO SÁBADO,
às 11h30

a partir das 11h, na Rua
Serranos, 90 - Saúde
São Paulo

ANÁLISE
POLÍTICA
SEMANAL

Debate em Recife "Como organizar a luta
contra o golpe"
com o companheiro
Antônio Carlos Silva, da
direção nacional do PCO

AO VIVO

(local a confirmar: contatos
pelo telefone: 81-98473-2749 e
99611-3325)

com
Rui Costa Pimenta

www.pco.org.
br/blog/tv

L..........
•

Ato Nacional da Campanha
Contra o Golpe, em São Paulo e

diversas capitais

Neste sábado, 15 de a g osto, venha
discutir a situação política na
plenáría do P00 da Grande São Paulo
Venha discutir a situação política e organizar a luta contra a direita golpista
a partir das 10h, na Sede Estadual do PCO, Rua Serranos. n° 108. próximo ao Metr6 Saúde
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20 DE AGOSTO: CENTENAS DE MILHARES SAlAAM AS RIAS

MAQ'GOLPE

AMPLIAR A MOBILIZACAO
CONTRA O

GOLPE

Filio-s as P00, o partido da luta
contra a terco
AWTAO

SEUEXEMPLR

ASSINEJA'

IODO SBDOC,

ANÁLISE
POLITICA
SEMANAL
A VIVO
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Org.sriizar já comitês

populares de luta contra

_______

a direita golpista

Participe da Plenária do PCO
lia Grande São Paulo

1011: ia mflffeslaça, lascista

Sibado, dia 29 de agosto, às 11h30

00

SE

siist (Ipuiniê

o

- —

MI(

-

E-'

— -- - —

oM) 0V

0£q LI eç 'osa6t ap 6 1 MIP lopeqV5

1VWVVI3S

oinu oç opuai ap
0311 011 O I J U UI) I d eI) 90I3111ed
US1d1O2 Il59ip
E11u03 w)ni ap sazelndod
r .ioriui

+
---e-.---

M!Wi4,A.AÇ4,AA. A1'.1
.., { .

-r i •-.--.—i
"'..prn—

fr

«.4_a_A

O3VZI1IOIA1 V lVfldIAW

è

SYlill 5V )IVU!VS 5111 VH1IIM 3D SVN]J.N]3 ØISOUV 30 fiZ

VIIVIEIdO VSflVD
CAUSA
OPERÁRIA

t.

• V( 3NISSY
U'(ldW]RI na.
- oviwva

mui ep Op flJ Bd s03J Se 15-01111

3d109 O VHINO3

OS HERÓIS DA DIREITA "COXINHA"...

-

.'&A AA.ltAVI!A.i ' "A- —
'1.4
—

-n...-

VJIJt'113d0
VSflV3

—

..VHNIXO3,. viiaIa Va SI931H1
4

4
CAUSA OPERÁRIA
20 DE ACOSTO: CENTENAS DE MILHAIES SAIBAM As fluAs
AMPLIAR A MOBILIZAÇÃO
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ESCOLAS E PARAR
TODA A EDUCAÇÃO
Anuncio de transferências forçadas dos filhos, fechamentos de
unidades e salas provoca revolta geral entre os pais reunidos em
centenas de escolas. Já passam de 10 as escolas ocupadas

Neste sábado (dia 14) em centenas de
escolas do Estado de São Paulo, os pais
de alunos foram convocados para reuniões nas quais foram informados oficialmente das mudanças que o governo Geraldo Alckmin deseja fazer contra os seus
filhos no próximo ano, fechando escolas,
turnos ou ciclos e transferindo os alunos
compulsoriamente para outras unidades
escolares, sem que os pais pudessem se
posicionar diante de tais medidas.
Para evitar que houvesse um debate da
comunidade escolar sobre este verdadeiro
golpe, na maioria das escolas os professores
foram "desconvidados" de participarem das
reuniões com algumas diretorias de ensino
e direções escolares suspendendo a convocação anteriormente feita aos docentes para
que estes e os alunos, não discutissem com
os pais medidas de luta contra esse ataque.
Pais dizem "não" e
crescem as ocupações
Em muitas escolas isso não adiantou, professores compareceram, em alguns casos com a presença de comissões
organizadas pelo Sindicato da categoria
(APEOESP), o debate foi feito, e os pais
manifestaram profunda indignação contra
as medidas e uma disposição de lutar contra sua efetivação. Por conta disso, no próprio sábado cresceu o número de escolas
ocupadas com a inclusão, dentre outras,
da Escola Estadual José Lins do Rego, na
zona sul de São Paulo, onde a PM - sem
qualquer ordem judicial —agiu com truculência contra professores e estudantes.
Em várias outras reuniões, pais, professores e alunos, discutiram a necessida-

de de organizar a mobilização e adotar novas medidas de luta, como passeatas, ocupações, ações na justiça etc, nos próximos
dias, o que aponta claramente no sentido
de uma ampliação do movimento.
O movimento se viu também embalado pela decisão do juiz Luis Felipe Ferrari Bedendi, da 5' Vara de Fazenda Pública que, na noite de sexta-feira (13),
suspendeu mandato - que ele mesmo havia emitido - de reintegração de duas escolas ocupadas, assinalando em seu despacho que a "proteção da posse, mas uma
questão de política pública, funcionando
as ordens de reintegração como a proteção jurisdicional de uma decisão estatal
que, em tese, haveria de melhor ser discutida com a população".
(leia mais detalhes sobre a sentença e as
escolas ocupadas em http://www.pco.org .
brfmovimento-operario/justica-e-forcada
-a-suspender-reintegracao-de-posse-e-jasao-oito-escolas-ocupadas/szss,a.html)
Generalizar as ocupações para
derrotar a "reorganização"
Há mais de um mês centenas de mo-

Cópia de documento sletvónlco com assinatura digital. Protocolo 42732019 - SIgnatrIo(a) JULIANO ALESSANDER LOPES BARE
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bilizações - com ampla participação de
estudantes —vem se enfrentando com os
planos do governo que visam intensificaro caos nas escolas estaduais e servir à
política de "ajustes" de cortar gastos essenciais com a população, como na Saúde, Educação etc., para satisfazer os interesses dos tubarões capitalistas e de suas
máfias políticas que controlam o Estado.
Na última semana, as ocupações de
escolas, aprovadas anteriormente em atos
e assembleias dos professores, deram um
novo impulso a esta mobilização.
As lutas realizadas até agora fizeram o
governo recuar das mil escolas que iriam
ser fechadas, depoisanunciadas 156 e hojejá são 93 que seguem na lista.
No entanto, o governo busca alcançar
sua meta com fechamento de turnos, ciclos e milhares de salas de aulas em todo o Estado.
Esta ofensiva não pode ser detida apenas com lutas parciais, mas com um amplo movimento de todos os professores,
dos estudantes, pais e funcionários.
E preciso intensificar e unificar esta luta para deter esta ofensiva tucana contra o
ensino público em favor dos tubarões do
ensino privado. O caminho é multiplicar
as ocupações e parar todas as Escolas para exigir a revogação de todas as medidas
da "reorganização" e que nenhuma mudança seja feita sem a aprovação dos alunos, pais e educadores.

Em cada escola do Estado, construir
comitês de luta contra a reorganização
com estudantes, professores, pais e funcionários para fortalecer a mobilização
envolvendo todos os setores da comunidade escolar.
Boicote ao SARESP e
greve geral da Educação
Organizar atos regionais preparando
uma marcha de 100 mil contra a reorganização para o próximo dia 27, na Avenida Paulista, quando será realizada a assembleia geral dos professores e 111 Grito
pela Escola Pública.
Nesta data, aprovar a greve geral da
Educação, paralisando todas as escolas
até que o governo cancele a "reorganização
Preparando esta ofensiva contra o governo realizar assembleias da comunidade escolas em todas as unidades e adotar
outras iniciativas de luta como o boicote
ao SARESP (exame de avaliação externa das escolas), a ser realizado nos próximos dias 24 e 25 de novembro, que precisa ser promovido por meio de uma intensa campanha pública.
Em toda esta luta exigir a revogação de todas as medidas da "reorganização", o atendimento das reivindicações
dos professores e estudantes e levantar
o "Fora Alckmin, inimigo da Educação e
da população".

Filie-se ao PCO, o partido que defende a
resistência do povo árabe
Os sionistas de Israel, o imperialismo norte-americano e as
potências internacionais mantém um massacre diário dos palestinos e de todo povo árabe no Oriente Médio, através de uma
intensa campanha internacional contra os supostos "terroristas", contra a "barbárie", que na verdade esconde um regime de
opressão e exploração mundiais.
A imprensa burguesa trabalha todos os dias para o aumento
da truculência do imperialismo na região. O estado de Israel, por
exemplo,.é um braço imperialista no Oriente Médio, e, diante
disso, os palestinos devem ter assegurado seu direito à autodeterminação. O estado sionista precisa ser eliminado.
E preciso apoiar a luta do povo palestino, a luta do povo árabe
pelo direito de existir, e o direito de resistir à opressão do imperialismo, resistência que só pode ser feita com armas na mão.

Aponte a câmera
do seu celular
com um app
leitor de Qr code
e filie-se já!
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CUNHA PEDE O IMPEACHMENT DE DuMA:

É HORA DE PASSAR PARA O

4kTAQUE CONTRA OS GOLPISTAS

Cunha cumpriu parte decisiva de sua função. Foi eleito, já no ano passado, presidente da
Câmara dos Deputados para colocar em pauta o impeachment de Dihna Rousseff e aprova-lo.

Por que o impeachment
é um golpe
Cunha sempre defendeu
o golpe, sempre foi, desde a
campanha eleitoral milionária que fez, o homem-chave
do golpe e da oposição golpista. As histórias de que a
aceitação do pedido de impeachment do PMDB seria
emocional não tem qualquer seriedade e visam
encobrir o que está em pauta desde antes da eleição, ou
seja, o golpe.
(unha não tem autoridapara conduzir o processo,
d,i mais sob o argumento
S urdamentc cínico de que
ele próprio não tem interesse político no caso, que o
está fazendo por um problema técnico, para "cumprir a
lei' Está sendo acusado de
corrupção, ou seja, com o
principal cavalo de batalha
dos próprios golpistas, com
evidências infinitamente
mais sólidas dos que as que
levaram muita gente à cadeia para buscar um motivo
para derrubar o atual governo.
O fato de que Cunha está para cair tornou urgente
colocar em votação o pedido entregue por Miguel
Reale Jr. e Hélio Bicudo em
meados de setembro, Mas a

trama do impeachrnent já é
antiga, já vinha sendo planejada e trabalhada há meses
pela direita, por Cunha e
pelo PSDB, até mesmo antes do início do segundo
mandato de Duma Rousscff. Estão ai para provar a
campanha coordenada do
cartel dos grandes monopólios da imprensa capitalista,
os atos fascistóides da direita, a Operação Lava Jato etc.
As denúncias contra Cunha
atrapalharam momentaneamente os planos da direita
golpista, que esperava navegar
em águas tranquilas no Congresso no segundo semestre
rumo ao impeachment. A
luta parlamentar contra o
golpe, eixo da política do PT
e do governo, como não podia deixar de ser, só produziu
resultados limitados. Conseguiu apenas um fôlego curto
diante da ofensiva golpista.
Não ao impeachment,
não ao goLpe!
A abertura do impeachmeni, no entanto, contra o

que se poderia pensar à primeira vista é a oportunidade
ideal para passar ao ataque
contra a direita golpista. É
preciso partir para a ofensiva
e desmascarar de vez o golpe
coordenado por uma figura

desmoralizada como Cunha.
É preciso denunciar vigorosamente os golpistas, mostrar
ao povo quem são de fato, o
que realmente querem e onde
vão levar o pais se conseguirem tomar o poder.
É preciso levar a luta para
o terreno das massas, do povo trabalhador, da maioria do
País que não tem como ganhar da direita por meio do
voto no Congresso Nacional, mas que pode impedir
o golpe nas ruas mobilizada e organizada para resistir à
ofensiva golpista.

ABAIXO O

'OI_I'F
IMI)IEACIIMIENT
N ÃO'

ANÁLISE POLÍTICA DA SEMANA

Assista uma Análise
dos acontecimentos da
semana de um ponto
de vista socialista e
revolucionário
Todos os sábados às 9h30
Sábado é dia de assistira transmissão ao vivo da Análise
Política da Semana.
Nela, o companheiro Rui Costa Pimenta faz um balanço
dos acontecimentos da semana, apresentando um ponto de
vista diferente daquele apresentado pela imprensa burguesa.
Polemizando com a esquerda e denunciando a direita.
Não perca a transmissão a vivo, sábado às 9h30.
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As ocupações de escolas pelos estudantes, professores, pais e funcionários das escolas
estaduais paulistas é uma luta fundamental contra a ofensiva da direita golpista que
deve ser ampliada e apoiada por todas as organizações de luta dos explorados
Depois de um mês de
grandes passeatas que expressaram a revolta geral da população contra a "reorganização com a qual o governo
pretendia fechar mil escolas e
demitir 50 mil professores e
funcionários, há duas semanas as escolas estaduais passam a ser ocupadas por alunos, professores, pais e funcionários contra esta brutal
ofensiva do governo Geraldo
Alckmin (PSDB) contra o ensino público.
As escolas ocupadas já passam de 200 e não param de
crescer. Nos dias 24 e 25, em
mais de mil escolas, houve
protestos e boicote da avaliação externa imposta pelo governo (SARESP) Locais de
provas do maior vestibular do
País, o FUVEST tiveram que
ser alterados por conta das
ocupações.
O projeto tucano de "ajustes" na Educação - que se repete com outros nomes e pequenas variações em vários
estados como PR, DF, RS, PA
e outros - não passa de um
pretexto para fechar milhares de escola, demitir dezenas
de milhares de trabalhadores,
deixar milhões de alunos sem
direito a uma educação de
qualidade, fazendo com que
as massas paguem pelo colapso econômico capitalista.
As ocupações de estudantes nas escolas paulistas são
a linha de frente da resistência da população contra os
planos da burguesia pró-imperialista de atacar os trabalhadores e a juventude, diante da qual o governo federal
(PT) capitula, aprovando cor-

tes nos gastos federais com
Educação, diante das pressões
da direita de fora e de dentro do governo, como no caso
do banqueiro-ministro da Fazenda, Joaquim Levy.
A resistência à "reorganização" em SP ganha enorme importância pois representa uma
reação concreta, não em termos de propaganda eleitoral,
à essa política de "ajustes" que
os golpistas do PSDB e de toda a direita, que querem derrubar o governo federal para, querem impor deforma ainda mais
violenta, por meio de uns corte
ainda mais profundo dos gastos
públicos com a Educação, Saúde e serviços essenciais, intensificar as privatizações, terceirirações, fechamento de escolas,
universidades etc.
A "reorganização" é o ponto alto de uma política de destruição do ensino público que
vem sendo aplicada a mais de
20 anos em São Paulo. Entre
outras coisas esta política levou à uma situação de falência a melhor universidade pública do Pais, a USP; e num
verdadeiro crime de lesa-pátria, comprometeu a formação de milhões de crianças e
jovens, diplomando-os sem
seque saber ler e escrever, por
meio da famigerada "aprovação automática'
Por tudo isso, a luta de professores, funcionários, pais
e alunos paulistas deve ser
apoiada para que se intensifique por meio da generalização das ocupações de uma
greve geral da educação como forma de derrotar os planos do governo do PSDB e de
toda a direita golpista, defen-

dendo o ensino público e gratuito em todos os níveis, mais
verbas para edução, fim da repressão nas escolas, controle
das escolas pela comunidade
e pelos estudantes.
Ao lado das reivindicações
contra a ofensiva do governo
e pelo atendimento das necessidades da comunidade escolar, como mais verbas para a
Educação, reposição das perdas salariais dos educadores,
máximo de 25 alunos por sala de aula etc, é preciso am-

pliar a mobilização dos trabalhadores, da juventude e de
todos explorados pelo "Fora Alckmin" governo inimigo
da Educação e da população.

DERROTAR REnAGMIZAÇIr

OCUPAR TODAS
AS ESCOLAS E
GREVE GERAL DA
EDUCAÇÃO

Filie-se aoPCO,
o partido que
defende a luta do
povo negro
() capitalismo em crise
provoca seus primeiros efeitos nos setores mais oprimidos da sociedade, como é o
caso da população negra.
Os planos de contigência,
05 cortes, ajustes fiscais etc.
afetam, em primeiro lugar,
a população trabalhadora,
que em diversos países é de
maioria Isegra, como no caso do Brasil.
Desemprego, baixos salários e ataques da extremadireita são os fatos que marcam a crise do capitalismo,
e diante disso o povo negro, os trabalhadores organizados, e as organizações

do movimento negro precisam lutar por suas reivindicações, como a manutenção
dos empregos, salário minimo de R$ 3.500,00, titularidade imediata das terras dos
quilombolas, direito de autodefesa e dissolução da PM,
essa organização criada para
executar o povo negro.
Filie-se e lute com o PCO,
o partido da revolução e do
socialismo.
Visite a página da campanha de filiação e filie-se já:

pco.org.br/
fihieseaopco/
+

+
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NF-c - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data e Hcra de Emissão

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
201 9061 2ul 4214759000186

Número da Nota

2710212015 09:41:46
Código de Verificação

J3MIZ - M8G7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 14.3114.763/01X111-86
Nome/Razão Social DICIARTEGRAPHICS CRAFICA LTDA. -ME
Endereço: R ANTONIO MONTEIRO 00076 - SAUDE - CEP: 04153-130
Municipo São Paulo

Inscrição Municipal: 4.379.594-3

119

UF: SP
-j

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
CPF/CNPJ 01.307.0690001-90
Endereço. R SCS Quadra 3219 - Asa Sul - CEP: 70300-906
Munic pio: Brasília
UF. DF

RM aBWJL

Inscrição Municipal
E-mail systemacontabllsystemacontab li. com. br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: .-

Nome/Razão Social

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 380 MIL PANFLETOS, OFICIO, FRENTE E VERSO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

o

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00
INSS (R$)

IRRF (R$)

CSLL (IR$)

PIS/PASEP (R$)

COFINS (R$)

Código do Serviço

06939 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia e congõnerea.
Crddito (R$)
Alíquota (%)
Valor da ISS (R$)
Valor Total das Deduções (R$)
Base de Cãlculo (R$)
0,001
1
• Valor Aproximado das Tnbutos / Fonte
Número Inscrição da Obra
Município da Prestação do Serviço

OUTRAS INFORMAÇÕES

-

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
Nacional;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuince/notaprint.aspx?ccm=43795943&nf=55&cod=J3MQM8G7
Cópia de documento aletrõnntco com assinatura digital Protocolo : 427312019 - Signatário(a) : ,JUL.1ANO ALESSANDER LOPES GARBOSA - Data/Hora 05109119-17:01:40
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E8O BRANDÃO E FILHA LTDA. — ME

SAÍDA

1 CFOP 1 INSC. ESTADUAL

C.N.P.J. (ME) N°

I. NA FISCO ORIQEM
14NAflSCODESTHO

11.504.324 -

DATA

-

-

c ' o23&. C 4f5W

M

2i3o!O 5wJ-

-

____
DA1AA1

CEP

NORA O SA DA

INSCRICÃO ESTADUAL

FONE/FAX

LIMITE PAPA EMIS
TTJJEt

C NP-J. / CPF

SOCIAL

4

1.ADE3TATÃPICETE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

00 14

-

t

1
13.138.251/0001-89 I'

Rua Ruy Barbosa, 15- Edf. Haia 2. Subsolo - Telefone (71) 3321-2520
Centro - Cep, 40020-070 - Salvador - Bahia
' NAnIzrv'oP€rAcÂo

E] ENTRADA

DADOS DO PRODUTO
•

F.

DESCRIÇAO DOS PRODUTOS

TF/BUT.

VALOR TOTAL

QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO

UNtO

Roo Qc

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
VALOS DO FRETE

1h

VALOR DO ICMS

BASE CC CALCIEOICMS SUBSTITVÇÂO

VALOR 00 SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

ANSPORTADOR [ VOLUMES TRANSPORTADOS

P'JCA DQ VEICULO

MUNICIPIO

ENDEREÇO
ESPÉCIE

O4.WJT1OADE

NUMERO

MARCA

VAL OR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DO IPI

FRETE POR CONTA

NOMEJ RAZÃO sx.

R TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO ICUS SUBSTITUIÇAO '

PESO BRUTO

LIF

C.N.P.JJ CPF

1*

INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LIQUIDO

RESERVADO AO FIS(,O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESAS ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PERMTTE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DO ICMS NO VALOR DE R$.,,,_.-..
CORRESPONDENTE A ALIOUQTA DL............%NCIS TERMOS DO ARTIGO 23 DÁ LEI COMPLEMENTAR 12312006
QUANDO DESTINATÁRIO NÂI) FOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DERMEVAIL, VALVERDE DA SILVA ( GRAFICA VALVERDE LADEIRA DA PALMA N' 05 NAZARÉ TIL 3266-0189 SALVADOR -BANIA CNPJ 03.285.799/0001-06 INSC. EST I
03 TALOES DE NOTA FISCAL DE MICRO EMPRESA DE 000001 A 000150 - 50X4 VIAS AIOF P49962730E72015 - DE 10/02/2015 IMPRESSO EM 02/2015
RECEBI (EMOS) DE BRANDÃO E FILHA LTDA. — ME
MICRO EMPRESA INDICADO AO LADO
DATADO RECEBIMENTO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL
- •
-

1 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Cópia de documento eletrônico com assinatura digital. Protocolo: 427312019 - Signatário(a) .JULIANO ALESSANDER LOPES GARBOSA - Data/Hora :05109119 - 17:01:40
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RECEBEMOS DE Ranarte Limos Eureli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Data de recebimento

L

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
N°000654

Série 1

Controle do Fosco
DANFE

Flanarte Listas Eireli
Flanarte Livros Eireli
Rua Sete de AbnI, 264, térreo, República
01.044-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 3151-2447 www.fianarte.com - contalo@flanarte.com

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
O-Entrada
1-Saída.
__j

N° 000654

E EPágina. 1 de 1

Chave de acesso
3519 0807 7288 5900 0160 5500 1000 0006 5413 670 l7Oogjj
Consulta de autenticidade
no porta] nacional da NF-e
.nfe fazenda. gov.br/portai
ou no sile da Setaz autorizadora

IProtacolo de aulorizaçilo de uso
1135190588002095 14/08/2019 17:55:58
i
ltnscr.est do substãib.
1

Natureza da operação
Venda de mercadorias
Inscrição Estadual
117.185.630118

Nome /Razo Social
Partido da Causa Operária
Endereço
SCS Quadra 2 Bloco C Lote 99, S/N - Edificio Sao Paulo Sala 310
Mjniclpio
Brastia
Faturas
Número
IValor
INúmero
lulcimento

ICNPJ
07.728.85910001-60

Iiement0

Valor

Cáiculo do imposto
Base de cálculo do ICMS
Valor do tCtVta
Base de cálctjto do ICMS Subst.
0,00
0,00
0,00
Valor do seguro
Desconto
Outras despesas acessõrias
Valor do frete
0,00
0,00
jo,o0
0,00
TransportadorNolumes transportados
IFreteporconta
ICódigoeNu
Nome

Data emissão
14/08/2019
Data saida
14/08/2019
Hora salda
17:55.57

Inscrição Estadual
ISENTO
CEP
70.314-900
UF
DF

CNPJ/CPF
01,307.05910001-90
Ba mo
Asa Sul
Fone/Fax
[Número

Nabor

Ne1me10

Valor do ICMS Subsi
0,00
Valor da IP1 –
0,00

Valor total dos produtos
185,00
Valor total da nota
185,00

IPlaca doveiculo
IUF ICNPJ/CPF
I
1
1
1
Inscrição
Estadual
Endereço
IUF
IM.11ciP0
i
i
i
Peso
liquido
Peso
bruto
Quanddade
Espécie
Eturca
Numeração
O
10,000
10,000
Itens da nota fiscal
Código
NCM!SH CSOSN CFOP UN Qtde Preço um Preço total BC ICMS VIr.ICMS VIr.IPI 9riI CMS 9(PI
Descrição do produtolserviço
Shakespeare (13 Volumes)
400
.102 UhJ
185.
0,
0,000C 0,01
10

1

18501

001

0.01

r901990°
Cálculo do ISSQF'l
íInscrição tvtinicipal

.

3.467.5035

Valor total dos sersiços

Dados adicionais
Observações
ata] aproximado de tributos: R$ 41,07 (22,20W0) Federais R$ 7,77 (4,20%) Estaduais
$33,30 (18,00%). Fonte IBPT.
Observação: Compra efetuada na data de 1310812015

0,00

Base de cálculo do ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

Reservado ao fisco

14/Ubl/Z019 1 (

ii

Cópia de documento eletrônico com assinatura digital. Protocolo: 4273/2019- Signatário(a): JuUANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - Data!Hora :05/09119- 17:01:40
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CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
De um lado, PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - no CNPJ sob o n.°
01307.0591000190, coro endereço a SCS, Quadra 02, Sala 310, Asa Sul - Brasília/DF, neste

S

ato representado por seu presidente RUI COSTA PIMENTA, CPF 956.245.898-91,
residente na Rua Antênio Monteiro, n 5 212 - Parque Imperial - São Pauto/SI' CRI'
045153-130 doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, de Outro,
GILCIMARA APARECIDA OCANHA, CPF 129.416.338-80, denominada
CONTRATADA têm entre si justo e avençado o presente CONTRATO DE SERVIÇOS
DE LIMPEZA, mediante as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula IA O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de limpeza..
Cláusula 1. A CONTRATADA obriga-se a executar suas obrigações com proficiência e
zelo para a devida consecução do objeto do presente Contrato.

Parágrafo único. A CONTRATADA prestará os serviços ora contratados pessoalmente,
ficando proibida a transferônda, no todo ou em parte, das atribuições da CONTRATADA,
referente ao objeto, a terceiros, exceto com expressa autorização do CONTRATANTE.
Cláusula 3 4. A CONTRATADA será responsável pela qualidade técnica dos serviços e das
informações prestadas, devendo obedecer com rigor o padrão exigido pelo
CONTRATANTE.
Cláusula 4. O valor ora contratado é de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por diária
prestada para o CONTRATANTE.
Parágrafo primeiro. O pagamento da quantia referida no caput desta Cláusula deverá ser
efetuado após a prestação dos serviços, mediante apresentação de

recibo

de pagamento.

Página 1

Scanned with CamScanner
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Cláusula 5. O presente Instrumento poderá ser rescindido por qualquer das partes a
qualquer tempo com ou sem motivo justificado, mediante simples comunicação por
escrito, sem qualquer ônuspaTa as partes, respeitando-se as obrigações assumidas.
E. por estarem de acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, na presença
das testemunhas abaixo, distribuindo-se a primeira ao CONTRATANTE e a segunda ao
CONTRATADO.

Brasília, 01 de janeiro de 2015.

CO
GILOMARA APARECIDA OCANHA
CONTRATADA

DA CAUSA OPERÁRIA - rco
PARTI DA
CONTRATANTE

o

PJgIn9 2

Scanned with CamScanner
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RECIBO
Eu, Gilciniara Aparecida Ocanha, CPF 129416.338-80, declaro que
recebi a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) do Partido da
Causa Operária, CNPJ 01.307.05910001-90, por serviços prestados de
diarista.

oSão Paulo, 24 de junho de 2015.

Qf
GILCIMARA APARECIDA OCANHA

o

Scanned with CamScanner
dII.
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RECIBO

Eu, Gilcimara Aparecida Ocanha, CPF 129.416.338-80, declaro que
recebi R$ 210,00 (duzentos e dez reais) do Partido da Causa Operária,
CNPJ: 01.307.05910001-90, por serviços prestados de diarista.

580 Paulo, 02 de julho de 2015.

ce499rt4

tGilcimara Aparecida bcanha

__

o

Scanned with CamScanner
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RECIBO

Eu, Gilcimara Aparecida Ocanha, CPF 129.416.338-80, declaro que
recebi R$ 70,00 (setenta reais) do Partido da Causa Operária, CNPJ:
01.307.05910001-90, por serviços prestados de diarista.

S ã o Paulo, 14 de julho de 2015.

GIIc)htara Aparecida Oanha

E
Scanned with CamScanner
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RECIBO
Eu, Gilcimara Aparecida Ocanha CPF 129.416.338-80, declaro que
recebi a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) do Partido da
Causa Operária, CNPJ 01.307.05910001 . 90, por serviços prestados de
diarista.

São Paulo, 17 de julho de 2015.

GILCIMARA APARECIDA OCANI-IA

O
Scanned with CamScanner
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Eu, Gilclmara Aparecida Ocanha, CPF 129.416.338-80, declaro que
recebi R$ 140,00 (cento e quarenta reais) do Partido da Causa
Operária, CNPJ: 01.307,05910001-90, por serviços prestados de
diarista.

São Paulo, 23 de julho de 2015.

GlicinSbra Aparecida Ocanfla

o

Scanned with CamScanner
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RECIO

Eu, Gllcimara Aparecida acanha, CPF 129.416.338-80, declaro que
recebi R$ 140,00 (cento e quarenta reais) do Partido da Causa
Operária, CNPJ: 01.307.05910001-90, por serviços prestados de
diarista.

São Paulo, 31 dejulho de 2015.

Q &2
Gilnara Aparecida Ocajiha

1
Scanned with CamScanner
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RECIBO

Eu, Gilcimara Aparecida Ocanha, CPF 129.416.338-80, declaro que
recebi R$ 140,00 (cento e quarenta reais) do Partido da Causa
Operária, CNPJ: 01.307.05910001-90, por serviços prestados de
diarista.

ii

58o Paulo, 05 de agosto de 2015.

Gilci ara Aparecida Ocanha
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Scanned with CamScanner
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RECIBO

Eu, Glicimara Aparecida Ocanha, CPF 129.416.338-80, declaro que
recebi R$ 70,00 (setenta reais) do Partido da Causa Operária, CNPJ:
01.307.05910001-90, por serviços prestados de diarista.

São Paulo, 26 de agosto de 2015.

GilcI ara Aparecida Ocafiha

5,1
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RECIBO

Eu, Gilcimara Aparecida Ocanha, CPF 129,416,338-80, declaro que
recebiR$ 140,00 (Cento e quarenta reais) do Partido da Causa
Operária, CNPJ: 01.307.05910001-90, por serviços prestados de
diarista.

São Paulo, 08 de setembro de 2015.

Gilnara Aparecida Ocar*ia

s

Scanned with CamScanner
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RECIBO

Eu, Gilcimara Aparecida Ocanha, CPF 129.416.338-80, declaro que
recebi R$ 140,00 cento e quarenta reais do Partido da Causa
Operária, CNPJ: 01.307.059/0001-90, por serviços prestados de
diarista.

São Paulo, 17 de setembro de 2015,

a
Gi!ciara Aparecida Ocanha
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Eu, Gilcimara Aparecida Ocanha, CPF 129.416.338 .80, declaro que
recebi 11$ 140,00 (cento e quarenta reais) do Partido da Causa
Operária, CNPJ: 01.307059J0190 por serviços prestados de
diarista.

São Paulo, 27 de agosto de 2015.

GilciOnara Aparecida Ocanfa

[1
Scanned with CamScanner
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RECIBO

Eu, Gilcimara Aparecida Ocanha, CPF 129.416.338-80 v declaro que
recebi R$ 140,00 (cento e quarenta reais) do Partido da Causa
Operária, CNPJ: 01.307.05910001-90, por serviços prestados de
diarista.

So Paulo, 02 de setembro de 2015.
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Gilci1jara Aparecida Ocanhaf
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IRACEMA SANTOS DE CAMPOS, brasileira, maior, casada, advogada
portador da Cédula de Identidade RG n o 18.709.690-9 SSP/SP e inscrita no
CNPJIMF sob o n° 084,739.888-92, com a CTPS n° 078344, Série 00367-sp,
inscrita na OABÍSP sob o n°239.518 e no P15 sob o n° 12072891738-02, filha
de Nilza Santos, residente na Rua Vuearana, n° o g, Bairro Parque Boturussu
CEP: 03803-070, São Paulo/SP, advogando em causa p ró p ria, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente
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RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
PELO RITO ORDINÁ1Q

em face de 1) PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA -PCO, pessoa jurídica de
Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n° 01.307,05910001-90, com endereço
sede n ses, Quadra 2, Edifício São Paulo, Sala 310, CEP: 70314900
Brasilia, DF., 2) SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIA
DE CARNES E DERIVADOS E DO FRIO NO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nnà 275, ci to 11, Bi'
46,336.97010001-63, com sede na Rua Miguel Stefano,
Saúde, CEP: 04301-010, São Paulo/SP e 3) ASSOCIAÇÃO CULTURAL
DE AUXILIO MÚTUO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES - ECETISTAS EM LUTA,

Ã11

IRACEMASANTOSDEMP0S

uaBenjamin Constani, n 153 Sala 706. 7 Andar, GEP: 01005-000
Centro São Paulo! SP e-mail: ira, cema amo sterra.com .[

jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no
08.261.61510001-83, com sede na Rua Serranos n° 90, Bairro Vila Bosque da
Saúde, CEP: 04.147 .030, Estado de São Paulo Cidade de São Paulo, p8 los

pessoa

motivos de fato o razões de direito a seguir aduzidos:

PRELIMINARMENTE

11111

1—DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - LEI 1.060150.
Inicialmente, é esta para requerer seja concedido à Reclamante os benefícios
da Assistência Judiciária, nos Lermos da Lei n.° 1.060, do 05.02.1950
combinada com a Lei n.° 5.584. de 26,06.1970, por ser pobre na acepção
jurídica do termo, não tendo condições de arcar com o pagamento de custas
processuais, honorários advocaticios sucumbenciais, honorários de perito,
etc. sem prejuízo próprio ou de sua família, em conformidade com a inclusa
Declaração de Pobreza que segue anexa (doc.).

(n

li — DA COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA não necessidade.

(1)
()

eL

o
A)

3(1)
(5
A)
0

1

A Reclamante em razão do que dispõe a Súmula n.° 02 do TRT da 2 a Região
(DOE 12.11.2002) requer a apreciação desta demanda pelo Juizo, não
havendo a necessidade de se passar pelo Sindicato da Categoria profissional
conforme segue:
O comparecimento perante a Comissão de Conciliação prévia é
uma faculdade do Obreiro, objetivando a obtenção de um titulo
executivo extrajudicial, conforme previsto no artigo 62E
parágrafo único, da CU, mas não constitui condição de ação.
tampouco pressuposto processual na reciamatórja trabalhista,
diante do comando emergente do artigo SO, xxxv, da
Constituição Federal.
Assim, a Reclamante requer seja recebida, aceita e julgada a presente
reclamação trabalhista, nos termos legais.
til. DOS FATOS E DO DIREITO
01. DO CONTRATO DE TRABALHO

r9

IH,I

IRACEMA SANTOS DECAMPOS

1S

uo Benjamin Constont, n°153 Sala 706, 70 Andar, CEP: 01005-000
Centro - São Paulo
e-mail: acema camposterracom

1.1. DA CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Às
RECLAMADAS
A Reclamante foi contratada em 0910212009, pela
Ia Reclamada, para exercer a função de advogada, com salário inicial no
valor de R$ 1.797,60, tendo pedido demissão em 2410812013, recebendo
como último salário o valor de R$ 2.019,77 (doo.).
Ocorre que, i mediatamente após a contratação a
Reclamante passou a prestar serviços, Igualmente, para as 21 e
Reclamadas.
A jornada de trabalho contratada foi de 04
(quatro) horas diárias, 20 horas semanais e 80 horas mensais, de segunda a
sexta-feira inicialmente das 10:00 hs. às 14:00 hs e depois passou a cumprir
o horário das 14:00 hs às 18:00hs, mas a Reclamante sempre laborou em
horas extraordinárias, conforme será esclarecido adiante.
A Reclamante foi entrevistada e contrataria pela
Sra. Mal Caproni Pinto que durante todo o contrato de trabalho atuou como
sua superiora imediata, sempre, atuando pelas três Reclamadas,
indistintamente.
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O Presidente do PCO Nacional e Representante
Legal é o Sr. Rui Costa Pimenta (esposo da Sra. Anal Caproni Pinto), o
Diretor do Sindicato e Representante Legal da 20 Reclamada é o Sr. Júlio
Marcelino de Souza, que sempre atuou, também, sob as ordens da Sra.
Anal e os Diretores da Associação Ecetistas em Luta - 3a Reclamada são: a
Sra. Anal Caproni Pinto e o Sr. Pedro Paulo de Abreu Pinheiro.
Ocorre que, a Reclamante sempre prestou
serviços às três Reclamadas, indistintamente, no endereço da 20
Reclamada, sob as ordens da Sra. Anal Caproni Pinto.
1.2. DA RELAÇÃO EMPREGATICIA - VINCULO
A Reclamante laborou para as Reclamadas de
0910212009 até o dia 2410812013, exercendo a função de advogada.
Entretanto, as Reclamadas JAMAIS Procedera
com o regular registro da obreira e as anotações de praxe em sua CTP5

Assim, requer seja declarado o v&*
empregaticio entre a obreira e a i a Reclamada de 0910212009 até día
24108/2013, com responsabilidade solidária das 2 a e 3a Reclamadas, por
terem estas sido, Igualmente, beneficiadas com a prestação de serviços da
Reclamante.
Desta forma, requer seja reconhecido e declara22r
sentença o vinculo em p reqatício entre a Reclamante e a ja Reclamad as
bemcoaIpsiçãdbrgofazeturgisoS1
contrato de trabalho em sua CTPS, na função de Advo gada, com
pagamento de todas as verbas abaixo pleiteadas.
02. DA DURAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

A Reclamante laborou de 0910212009 até

2410812013 (tempo total de 54 meses e 13 dias de labor).

A

A Reclamante efetuou pedido de demissão em
julho de 2013, cumpriu o aviso prévio e trabalhou até o dia 2410812013.
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03. DA FUNÇÃO DA OBREIRA
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A Reclamante durante todo o contrato de trabalho
atuou como advogada das Reclamadas, bem como de seus associados.
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Com relação à 1 11 Reclamada a Reclamante
atuava como advogada do Partido Político tanto na esfera nacional como
em diversos diretórios estaduais e municipais, além de atuar como advogada
dos filiados, principalmente, em processos eleitorais.
Quanto à 2a Reclamada, também, atuava
diretamente como advogada da entidade sindical, bem como ate ndendo aos
trabalhadores sobre todos os temas jurídicos que se fizessem necessário
inclusive, com a proposição de reclamações trabalhistas.
Quanto à 311 Reclamada, igualmente,atuava
diretamente como advogada da Associação, bem como atendendo aos
trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos, associados à entidade
principalmente, com a elaboração de defesas e acompanhamento de
processos administrativos disciplinares daquela empresa em desfavor dos
empregados.
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Durante todo o período de labor a Reclamante
sempre se submeteu às ordens e limitações que lhe eram impostas pela Sra.
Anal Capronl Pinto, com relação aos assuntos pertinentes a cada uma das
Reclamadas e seus associados,
A Reclamante sempre prestou seus serviços com
dependência, pessoalidade, subordinação e pagamento de salário (art. 30 da
CLT), restando clara a relação de emprego havida entre as partes.
04. DA REMUNERAÇÃO E DO DIREITO DE REAJUSTE SALARIAL
A Reclamante percebeu como última
remuneração o importe de R$ 2.019,77 (dois mil, dezenove reais e setenta e
sete centavos).
Ocorre que, as Reclamadas não procederam ao
reajuste de salário anual em favor da Reclamante, haja vista que tendo sido
admitida em 0910212009 core o salário de R$ 1.797,60, somente, teve um
único reajuste em 2010, tendo passado a perceber o valor de R$ 2.019,77,
sendo que a partir dai não teve qualquer outro reajuste.
Z
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Todo trabalhador tem direito a reajuste anual de
salário, sob pena de sofrer injusta redução de seus ganhos, o que,
efetivamente, não se pode admitir.
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As Reclamadas utilizavam como parâmetro para o
reajuste salarial da Reclamante a CCT do Advogados empregados de
empresas mas, conforme se verifica da GOT e da Relação de Piso Salarial
anexas, tal categoria não obteve mais reajuste desde 2010.
Evidente que, na ausência de fixação de reajuste
salarial, da categoria especifica, à qual ficou enquadrada a Reclamante seu
salário, por analogia deveria ter sido reajustado com base no mesmo
percentual concedido aos advogados empregados de escntôrios de
advocacia, o que, efetivamente não ocorreu.
Assim, devem as Reclamadas ser Condenadas ao
pagamento de diferenças salariais, de todo o penedo, com base na correção
salarial da categoria de advogados empregados de escritôrios de advocacia
ou sucessivamente que lhes seja imposta a correção salarial da obreira com
base no IGPM, conforme tabela anexa.
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05. DA JORNADA DA RECLAMANTE - DAS HORAS EXTRAS
Em que pese a Reclamante ter sido contratada
para trabalhar em jornada de 80 horas mensais, sempre laborou em sobre
'ornada, cumprindo diversas horas extras,
Desde o inicio do contrato de trabalho a
Reclamante questionou junto às Reclamadas o pagamento de horas extras,
devido às horas extraordinárias trabalhadas, mas estas sempre foram
negadas, sendo-lhe informado que, no máximo, poderia compensar, de
forma simples, as horas extras laboradas, o que ocorria.
'.3
-4

Cumpre informar que, a Reclamante não teve
escolha e teve que aceitar as condições que lhe foram impostas, com
trabalhos diários em sobre jornada e sem o pagamento das horas extras.
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Nunca houve contrato de exclusividade em favor
das Reclamadas, até porque a jornada contratual era de 04 horas diárias e
fora desse período a Reclamante poderia atuar como advogada.
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As tabelas de horas anexas demonstram que a
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Reclamante sempre prestou trabalho em horas extras em favor das
Reclamadas e que só lhe era consentido a compensação simples de tais
horas.
Ocorre que, a categoria profissional de advogado
tem direito ao adicional de horas extras de 100,0% (cem por cento), ainda

mais em um contrato em que não há a previsão de prestação de serviços em
exclusividade.

Conforme tabelas de horas extras trabalhadas,
verifica-se que a Reclamante trabalhava cerca de 40 a 80 horas extras

C)

mensais, em média.

o,

Assim, requer sejam as Reclamadas Condenadas
ao pagamento em média de 60 horas extras mensais, conforme planilhas

C)

Não obstante o pagamento das horas extras que

CD
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não foram pagas ao obreiro, requer ainda, que as Reclamadas sejam
condenadas ao pagamento dos reflexos das horas extras, dada
habitualidade, tais como: recolhimentos no FGTS, Férias e 113Repo
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Semanal Remunerado, Gratificação Natalina, devendo ser apurado em
momento oportuno.
Corroborando a tese, tem-se as Súmulas 376,
63, 45, 172 todas do C. TST.
Diante das assertivas acima requer a condenação
das Reclamadas ao pagamento de todas as horas extras, efetivamente,
laboradas, conforme tabelas em anexo, acrescidas dos devidos reflexos.
06. DOS TITULOS NÃO PAGOS DURANTE O CONTRATO DE
TRABALHO

Pelo fato de não ter tido seu contrato de trabalho,
devidamente, registrado as Reclamadas não procederam ao recolhimento do
FGTS em conta vinculada, em favor da Reclamante.
Assim, devem as Reclamadas ser condenadas no
pagamento indenizatórlo de FGTS de todo o período laborado em favor da
Reclamante.
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DOS

TITULOS NÃO PAGOS NA

RESCISÃO DO CONTRATO DE

TRABALHO

A Reclamante não recebeu quaisquer verbas
rescisórias, quando de sua salda das Reclamadas, tendo recebido, apenas.
o salário do mês.
Assim, faz jus a Reclamante ao p agamento de
todas as verbas rescisórias: 13° salário proporcional de 8112; férias
proporcionais de 8112 + 113, FGTS.
07. DOS DANOS MORAIS

Conforme narrado, resta cabalmente comprovado
que as Reclamadas não procederam com a regular contratação, manutenção
e encerramento do contrato de trabalho, gerando desta forma uma afronta a
paz social e vida privada da Reclamante.
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A pretensão da Reclamante funda-se nas
disposições constitucionais e de direito civil e extravagantes já enunciadas:
art°s. 50, V eX, da Constituição, art°s. 186 e 927 do Código Civil Brasileiro.
Salienta-se que o não registro de contrato de
trabalho em CTPS, após ter laborado para as Reclamadas por quase 05 anos
é absurdo.
Desta maneira procurando evitar novas fraudes e
devido a falta regular de registro na CTPS, requer a condenação das
Reclamadas ao pagamento de danos morais a favor da Reclamante no
importe de 50.000,00 (cinquenta mil reais).
08. JUROS MORA-rôRlos.. NATUREZA INDENIZATÓRIA- NÃO
INCIDENCIA DE I.R. - OJ 400 DO TST
Com o advento do novo Código Civil, os juros
moratórios ganharam natureza indenizak5rja, expressamente assegurada pelo
parágrafo único do artigo 404 do CC, que diz:
Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o
prejuízo, e não havendo pena convencional pode o juiz
conceder ao credor indenização suplementar:
co
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Com base no artigo 48, § 1°, 1 da Lei 8.541192 e
art. 404 do CC, o colendo TST pacificou a matéria editando a Orientação
Jurisprudencial 400, que assim determina:
OJ 400. Imposto de renda. Base de cálculo. Juros de Mora.
Não integração. Art. 404 do Código Civil Brasileiro (DeJT
0210812010)"
Os juros de mora decorrentes do inadimpiemento
de obrigação de pagamento em dinheiro não integram a base de
cálculo do
imposto de renda, independentemente da natureza j urídica da obrigação
inadimplida, ante o cunho indenizatório conferido pelo art. 404 do Código Civil
de 2002 aos juros de mora.
Assim sendo, com vistas a evitar Violação do8
dispositivos legais vigentes, o reclamante requer digne-se Vossa Fxrelónela
declarar a não incidéncia de imposto de renda sobre os juros moratórias Pois
estes têm natureza Indenizatórla.

09. CÁLCULO Dc'OSTO DE RENDA - ART. 12- A DA LEI 7#8
INTRODUZIDO PELA LEI 12.35012010
a
a
2
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Além da exclusão dos juros moratórios da base de
calculo do Imposto de Renda (OJ 400 do TST), para fins de apuraçâO e
desconto de Imposto de Renda, a Reclamante requer a aplicação do art. 12-A
da Lei 7,7138188, oriunda da conversão da MP 49712010 em lei,
regulamentado pelas Instruções Normativas 1.12712011 e 1.14512011 da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
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10. CORREÇÃO MONETÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA TR-

3

APLICAÇÃO DO INPC DO IBGE- ART 100 DA CF!88
Para atualização de débitos, a Justiça do Trabalho
tem utilizado a tabela fornecida pelo TST, que se baseia na TR, índice
grosseiramente manipulado pelo Executivo, que não reflete a real
desvalorização da moeda.

3

w

Ao julgar a ADI 4.357- DF, o STF apontou
inconstitucionalidade do 12 do art. 100 da CF, precisamente no ponto em
que mandava usar o índice de remuneração da poupança (que se baseia na
TR'.
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Ayres Brito, que:

In
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"a correção monetária é instrumento de preservação do valor
real de um determinado bem, constitucionalmente protegido e
redutível e pecúnia. Valor real a preservar que é sinônimo de
poder de compra ou 'poder aquisitivo'".
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Logo, se o poder de compra deve ser prese rvado
então o índice de correção deve corresponder ao exato índice de
desvalorização da moeda, e a TR não atende a essa exigência.
sede:
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Assegurou o STF, em decisão relatada pelo Mm.

Especificamente sobre a TR, disse STF que trata
índice que, segundo já assentou este Supremo Tribunal
Federal na ADI 493, não reflete a perda de Poder aquisitivo da
moeda".

4P

Apenas, para exemplificar, de setembro de 2
sã
anho de 2013 a correção pela TR é de 0% (zero por cento). Quem eo
;onsciência acredita que nossa moeda teve desvalorização zero nestes 10
neses?
Segundo conceituados economistas, o índice que
melhor reflete a desvalorização da moeda e a perda do poder de compra do
salário é o INPC, criado pelo IBGE em 1995.
Assim, diante da inconstitucionalidade da TR- já
reconhecida pelo STF nas ADI's 493- DF e 4357- DF, a reclamante requer a
condenação das reclamadas no pagamento de correção monetária com base
no INPC do IBGE, mais juros de mora de 1% ao mês.
DO NÃO RECOLHIMENTO DO FGTS EM CONTA VINCULADA - DA
INCIDÊNCIA DE MULTA

II.

Com base em negativa de registro de contrato de
trabalho firmado com a obreira, as Reclamadas não efetuaram o recolhimento
dos depósitos no FGTS, inclusive na devida alíquota legal, conforme Lei
8036190, a fim de lhe suprimir direitos básicos e garantidos a todo trabalhador.
Dessa forma, requer o adimplemento de todos os
valores não depositados referentes à conta vinculado do FGTS, com multa de
10% e juros de 0,5% a.m., além de atualização monetária.
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12. DA EXPEDIÇÃO DE OFICIOS - apuração de irregularidades:
A vista de todos os fatos relacionados acima, requer que este
O. Juizo proceda com a expedição de Oficias para os órgãos abaixo, para
que os mesmos apurem eventuais irregularidades e crimes.
polícia Federal (setor previdenciárlo - DELEPRE\r);
INSS - Previdência Social:
CEF - Caixa Económica Federal;
DRT - Delegacia Regional do Trabalho;
MPT - Ministério Público do Trabalho;
Receita Federal do Brasil.

IV. DOS PEDIDOS

1

13. DAS PARCELAS QUE PLEITEIA A RECLAMANTE
Ex positis, propõe a presente ação, requerendo seja

regularmente processada até a decisão final que
a—
JULGUE
INTEGRALMENTE PROCEDENTE em todos os termos requeridos pcirflfl
com os requerimentos Preliminares abaixo e condenando as Reclamadas
A) Preliminarmente, requer seja deferido 1 concedido os benefícios da Justiça
Gratuita à Reclamante nos termos da inclusa declaração de pobreza, sendo
que a mesma não tem condições de arcar com custas processuais,
honorários de perito, honorários de sucumbência, etc.;
B) Preliminarmente, também, requer seja a presente Reclamação
devidamente processada e julgada, nos termos da Súmula 02 do TRT da 2
Região;
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C) Requer seja reconhecida e declarada a relação de emprego, com a
consequente declaração de vinculo empregaticio com a 1 8 Reclamada em
responsabilidade solidária com as 2 a e 38 Reclamadas, que deverão anotar a
CTPS da obreira no período de 0910212009 a 24108/2013 na função de
Advogada, com imposição de multa diária polo descumprlmonto a ser
arbitrada p or este MM Juizo; ou caso seja outro o entendimento de V.
Excelência que se determine que a Vara do Trabalho proceda ao referido
registro, em caso de conduta negativa das Reclamadas;
D) Pagamento de diferenças de salário, de acordo com a progresso salarial
da categoria ou sucessivamente com base na correção do lGP-M, conforme
fundamentaç ãosupra .......................................................................a apurar;
E) Pagamento de horas extras a serem apuradas, conforme pl anilhas de
horasjuntadas.— .... . ....................................................................... a apurar.

su
3
(1)

F) Integração das horas extras na remuneração da Reclamante para tOdo5
os cálculos e títulos a serem pagos na presente reclamatória ........ a apurar;

1

G) Pagamento dos reflexos das horas extras, dada a sua habitualidade tais
Como: recolhimentos no FGTS. Férias + 113,Repouso Semanal Remunerado
e Gratificação Natalina......................................................................a apurar;
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H) Pagamento de FGTS de todo o período laborado, inclusive, sobre as
verbas rescisórias .............................................................................. a apurar;
1) Nos termos da fundamentação supra requer a condenação da Reclamada
ao pagamento de Danos Morais em favor da Reclamante no importe de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais)
J) A não incidência de imposto de renda sobre os juros
moratários............................................................................................

a apurar;

K) Aplicação do art. 12-A da Lei 7.713188
oriunda da conversão da MP
49712010 em lei, regulamentado pelas Instruções Normativas 1.12712011 e
1.14512011 da Secretaria da Receita Federal do Brasil.......................a apurar;
L) Condenação das Reclamadas no pagamento de correção monetária com
base no INPC do IBGE, mais juros de mora de 1% ao mês................a apurar:
M) Condenação das Reclamadas a pagar multa (100%) e juros (0,5% a.m.),
além de correção monetária sobre o FGTS, conforme descrito no item "15"
desta........................................................................................... . ...... a apurar; e
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N) Requer a expedição de Ofício Judicial para os seguintes órgãos: Polícia
Federal ("DELEPRE\P); INSS - Previdência Social; DRT (Delegacia Regional
do Trabalho); CEF (Caixa Econômica Federal); MPT (Ministério Público do
Trabalho) e Receita Federal do Brasil;

V. DOS REQUERIMENTOS FINAIS

REQUER a notificação citatória da Reclamada, para que
conteste a presente ação, querendo, sob pena de decretação de revelia e
aplicação da pena de confissão ficta em relação aos fatos alegados nos
termos da Súmula 14 do TST;
REQUER a produção de provas, depoimento p essoal do
representante legal da Reclamada, sob pena de confesso, testemunhas
pericia, juntada de novos documentos, e outras eventualmente necessárias;
REQUER seja a Reclamada intimada a Juntar aos autos,
com a contestação, todos os documentos que entenda necessário á
defesa, sob pena de preclusão, bem como de aplicação do artigo 355 e
Seguintes do Código de Processo Civil.
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O VALOR DA CA
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Dá-se à causa, o valor de R$ _ 200.000.00(duzont9s flui
eats) a titulo de alçada, não p odendo a execução ficar restrita ao
eforido valor, haia vista a existência do pedidos Ilíquidos.
Termos em que,
Pede e aguarda deferimento.
São Pauto, 20 de agosto de 2015.
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DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÉNCIA

Eu, IRACEMA SANTOS DE C
AMPOS, brasileira, maior, casada, advogada,
portador da Cédula de Identidade RG n
o 18.709.6909 SSP/SP e inscrita no
CNPJ(MF sob o n° 084.739.889
com base na Lei 7.115, de
29/0811983, e para finalidade do disposto no Art. 4 0
, da Lei 1.060, de
05/02/1 950, e Constituição Federal, art. 5 1
, LXXIV que não posso arcar com as
custas deste processo sem o sacrificio do sustento próprio e de minha família,
pelo que requeiro os beneficios da justiça gratuita,

o

São Paulo, 20 de agosto de 2015.
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)der Judiciário Federal
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ribunal Regional do Trabalho da 2 0 Região
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cÕDÃO N°:SDC - 00134/2010-1
ROCESSO N1:20124200900002007
>issidio Coletivo
;USCITÃUTE: Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo.
3USCITADO: Confederação Brai1eira de Aposentados e pensionistas e
suir. as 04; Fed Agrícola do Estado de 58o Paulo e outras 46; Sind.
Ag Naveg Marit de Santos e outros 34; Assoc Bras dos Fabric. antes de
Brinquedos e outras 24; CET Cia de Engenharia de Tr. áfogo e outras
30.

O)
C)

A)

CD
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o
II
o
A)
o

C)
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o

2(1)
C)
A)

CD
1

CORDPM os Juizes da Seção Especializada do Tribunal Regional
doTrabalho da 2' Região, em: por unanimidade de votos,hosologar a
desistência no tocanteaos suscitados com notificações devolvidas; por
maioria de votos, acolher a preliminar de Dissídio Coletivo de
EntePúblico do Administração Direta, Autárquica e Funcional, nos termos
da OJ 05 da SDC do C. TST, determinando _a exclusêoda lide da FUNDAÇÃO
DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP, FUNDAÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP, FUNDAÇÃO CASA - FUNDAÇÃO
CENTRO DE ATENDIMENTO SÕCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE, FUNDAÇÃO PREFEITO
FARIA LIMA - CEPP.N E HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, vencidos os Desembargadores Davi Furtado
Meirelies o Francisco Ferreira Jorge Neto, bem como o Juiz Celso
Ricardo Peel Furtado de Oliveira que votam pela análise das cláusulas
de cunho social; por unanimidade de votos, rejeitar as demais
preliminares argüidas pelos Suscitados, ressalvado o posicionamento
dos Desembargadores Davi Furtado P4eirelles e Francisco Ferreira Jorge
Neto, bem coso os Juizes Celso Ricardo Peel Furtado de Oliveira e Rui
Ceaar Públio Borgas Corres, quanto as preliminares de Exigência do
Comum Acordo e Ausência de Negociação Prévia, que rejeitas, mas,
aplicam multa de litigância de mi-fé àquelas suscitadas que a
quanto ao mérito.JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES as
alegaram;
reivindicações, nos termos da fundamentação, como segue: I. SALÁRIO,
. Reajuste Salarial: arbitrar o
CORREÇÕES E GARANTIAS SALARIAIS
l em 5,35% (cinco vírgula
reajuste salarial da categoria profissionasalários vigentes em 30 de
OS
trinta e oito por cento) aplicável sobre
matéria sujeita
de 2008; 2. Aumento real: indeferir,
abril
3. Admissões após a Data-base: deferir,
negociação entre as partes;
.
3),
em
consonância Com o
0
nos termos da cláusula preexistente (n
Precedente n° 2 desta Seção Especializada,in verbis: 'Igual aumento
aos empregados admitidos após a data-base, respeitando-se o limite dos
fun ção.*; 4. compensações: deferir nos
° 4), em consonância com
empregados mais antigos na
da cláusula preexistente (n
termos
24 desta seção Especializada: "São compensáveis todas
salvo as decorrentes de promoção,
Precedente n.
io,
as majoraçõeS nominais d o salário,
de cargo, aumento real e equiparaç0
reclassificação. Salário
transferência
prOfi55i0II deferir nos termos da cláusula
S.
nos termos do Precedente n.° 1 desta
salarial.;
preexistente
5 alaril
n
ao
ine3m0
preexistente (n° 5 - c5pUt)
Seção Especializada:
do reajuste
piso
Percentual
concadid0 a nrreçâ0
titulo de
salarial.; Parágrafo 1°:
Indeferir, matéria prevista em lei parágrafo 2°: mínimo
rejeitar, matéria
5pli5l
aÇá0 do
legal depende
de Antiguidad e (Anuani
prevista em lei, de tal sorte que a
Preserva ção do Poder
7
de negociação entre as partes; 6 AdiCi0fl
a a
indeferir, matéria sujeita à r.egOci

1

cl,

C)

CD

a.
i1•

C)

3co
o

A)

CD
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aquisitivo
Antecipações dI*riotJ:indeferir, mzlt/,rje nuj',IL,i ii j,jociaçi
ais: indeferir, matirjm sujeita á
Reabertura das flegOCiações.
abstrata e hipotética que, casoi ndeferir, elsi qe ei trCLa do "
O corra, deverá ser nojoclada entre 50
partes; 10. Participação nosRe
sultados l!/ou Lucros: capiJi e 5 ';
deferir, nos termos da
clá usula preexintenta 4n° 10), co°
Precedente ri". 3 desta SDC: "Empregados
urnproqadorurs Letão (1 prIZO
de 60 (sessenta) dias para a
da medida que trata 'ia
participação dos trabalhadores
adores nos lucros ou resultados das empEu15,
sendo que para tal fim deverá ser formada em 15 (quinze) dias, uma
comissão Composta por 3 (três) empregados eleitos ii trabalhadores
e igual número de membros
°
empresa (empregados ou não) põra
prazo acima estabelecido,
O, concluir estudo sobre a rart1cipaç.l0 nos
Lucros (ou resultados), fixando c E j t,rios objetivos para SUS
nos termos do artigo 1°., incluo XI, da Constituição Federal, sendo
assegurada aos Sindicatos profissional e patronal a prostação da
assistência necessária à condução dou estudou. Aos membros da comiSZ5O
eleitos pelos empregados será assegurada estabilidade no emprego, de
180 dias, a contar da data de suas eleições. ; Parágrafo 21:
indeferir, matéria dependente de negociação; II. I4AIIUTEr;çÂo E/OU
REVISÃO DE CLÁUSULAS PREEXISTENTES : na forma do art. 114, parágrafo 2°
da Constituição Federal, serão respeitadas as disposições
convencionais e normativas preexistentes, ampliadas em seu alcance e
conteúdo; III. GARANTIAS NA ADMISSÃO: li. Contrato de experiência:
indeferir, em face da previsão do artigo 445 da CLT; 12 - Garantia
Salarial de Admissão: deferir nos termos da cláusula preexistente (n°.
12), nos termos do Precedente n° 3 desta Seção Especializada:
"Garantia ao empregado admitido para a função de outro dispensado sem
justa causa, de igual salário ao do empregado de menor salário na
função, sem considerar vantagens pessoais."; IV. GARANTIAS DE EMPREGO:
13. Garantia normativa: deferir nos termos da cláusula preexistente
(n o 13), em conformidade com o Precedente o" 36 desta Seção
Especializada: "Na data-base será assegurada estabilidade provisória
de 90 (noventa)dias a toda a categoria profissional representada, a
partir do julgamento do dissídio coletivo."; 14 - Estabilidade do
Acidentado: deferir, nos termos da cláusula preexistente (n°. 14) em
conformidade com o precedente n° 14 desta Seção Especializada:
"Estabilidade ao empregado vitimado por acidente do trabalho, por
prazo igual ao afastamento, até GO dias após a alta e sem prejuízo das
garantias legais previstas no art. 118 da Lei ri' 8213/91."; 15.
Estabilidade da gestante: deferir, nos termos da cláusula preexistente
(n°. 15). precedente o 0 11 desta SDC: "Estabilidade provisória à
empregada gestante, desde o inicio da gravidez até 60 dias após o
pulsória."? 16. Estabilidade às Vésperas da
término da licença
com
da cláusula
preexistente
aposentadoria:
termos
(n116),conforme precedente n°deferir,
12 desta Seçãonos
Especializada:
'Garantia
de emprego e salário aos empregados que estejam a monos de dois anos
sendo que adquirido o dtreito,cessa a
aposentadOri5
ao enfermo: deferir, nos termos da
da
estabilidade."; l7.Estabilid5 nos term os do Precedente dl' 26 desta
cláusula preexistente o empregado afastado do trabalho por doença tem
Seção Especializada:
por igual prazo do afastamento, até 60 dias
portador do Vírus da AIOS:
estabilidade provisória,
ao Advoga do
ue dependente de negociação,
após a alta.'; 18. EstabilLda
por maioria de vOtOS, indeferir,
Davi
eisFurtado
q
Heirelles e Francisco
áusula, nos seguintes termos;
vencidos Os Desembargadores
e deferem
a Cl empregado portador do vírus
salário
ao
advogado
Ferreira Jorge Neto qu
5alvo na hipótese de falta grave
garantia de emprego e
pelo 1
preg3d0r, com assistência da
111V, até seu afastamentoempre0
e
5ndiCais
indeferir, eis que
9 0ieqad0S
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j vergéncias de fundamentos
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1
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e
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Francisco Ferreira Jorge
elle5 t eg05
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0liot1a h lle'Joelço entra as!
24.
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a) Por,,,- ti' nm
1 a LI atia
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)iIt aia«1la.
miO L u
na
na lAn0 au do otnpruujado de menor
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,- V.1flt1
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P0 '1V 1 nia ImIl itt. 901n pessoais.»; b) reJoiti
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,
29 in CLT; 25. Adicional para o
p,
i)oiuiiliujon, Furt a do s
(o r "i Li ih)tl
em Dias de flepoUnO:
(111 m lAmiotilç1 P
r eCxIte,,L 0 (25) conforme Precedente
W, .111 ttnat a o)0Ç,O l'.np
si li lada
"o trabalho no descanso semanal
%
O ror iOIOIj
norA Paijo uInn dobro, iCidl1i)t1!ldefltemetlte da
.lçAti d05 'lias, jA devida ao empregado por força de
C,. Ftt1ani
a) «ilitorir 11011
mIO Pruceiteittu li- 22 desta SeçO
(ota(tladai °0 Inict das réi-t,LOrimon
co1otiv
indivjdui
Individuais
não podem
ton, n.11uad,,n, du mit19011 mi fCE lautosou
ou dias 3h compensados.
P1
' e) ui,''i ir noma tt moa dc tecndniin
116 do C. TST:
° Cointmnls,asls, ao campo nujatlo 0) Normativo n.°
puiriniu ,in gozo t io fórins individuais ou
caleI- Ivas,
o onmpoeJacloi' somento, podc'i-.i c.mncular ou modificar o inicio
plovtnlçm nu ocorror tl,,t;nhiiiadn imperiosa e, ainda assim, mediante o
ao o'mpt-ngado, dun prujuiizos financeiros por este
csupLovaslon. "1 27. Aunãneian Jt13t1(icada
O)o
.). Rejeitar em
fac da oit1ntt'nci. de provisão legal f) Deferir nos termos da
clAminula pt xiz,tuiit0 (0 27), nos termos do p recedente Normativo n"
S. tio C,Tr1bna1 iuporior do Trabalho: "Garante-so ao empregado o
v,,:tibimiiiilo tio unlotrio do dia em que tiver do au afastar para
tecobinientu do PIS.; " g ) e h) . indeferir, pois trata-se de
uiintétias aujuitas à negociação; ii deferir nos termos da cláusula
proexistentc, (n" 2'?), em conformidade com o Precedente n" 37 desta
Seção Especializada: °AsSesJura-se o direito à ausência remunerada de
1 (um) dia por ,itnuuestnt, nu emj,resj auio, para levar ao médico filho menor
ou dependente previdenciArlo de atá 6 (nela) anos de idade, mediante
Comprovação no prazo de 48 (quaronta e oito) horas. 0; 28. Atestados
Médicos - OdontoluSijicos: deferir parcialmente nos termos da cláusula
preaistcnte (n° 28) • nos Levamos do Precedente n° 16 desta Seção
Especializada: o p OcO niiecilneflto pelas empresas de atestados médicos e
odontúluSgicos pmni,ados pelos facultativos do Sindicato Suscjtante o;
29. Adicional Noturno: deferir, parcialmente, rios termos da cláusula
proaiistente (n° 29), contornam Prccedcnte e° 6 desta Seção
Especilllado 1 "Pagamento do 501 (cinqüenta por cento) do adicional
para o trabalho prestado entre 22:00 o 500 teres."; 30, Adicjon01 de
Trsnsferãncia: rejeitar, matéria prevista em lei (o P1 ,1101 do C.TST
foi csnco).eido pela lu,s.81/98)t 31. Adiantamento de 13° salário:
rejeitar, pois a matéria é preVLntS em lei (artigo 2 0 da Lei n°1.749,
ti,)1965)1 32.tdi5m,t0m0nt0 Selarial:deferir,
agosto
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l.TeEceirização. indeferir, matéria sujeite
n egociação;
V.
CONDIÇÕES
satilria
ESPEC IFICAS .
indeferir,
sujei ta
38.
Diárias:
negociação;
com
39.
Despesas
o
convenientemente
uma vez que não está
redigida
Porquanto
'b) »
e
"c)'
omissa em relação ao teto;
foi
deferir nos
40.
Reversão
termos da Cláusula preexistente (39 b e c);
de
Honorários.
indeferir,
depende
de
por tratar-se matéria que
negociação
matéria;
e pelo fato de existir previsão legal sobre a
41. Seguro de Vida:
42.Intimaçã
indeferir, matéria sujeita à negociação;
pela
Imprensadefatir,
preexistente
nos termos da cláusula
(n°
42);
43,
cláusula
Anotação da CTPS: deferir, nos termos da
preexistente
(n°
43);
4,
em horários
Audiências
coincidentes:
indeferir,
matéria sujeita à negociação; 45. sobreaviso
ou Prontidão: indeferir,
matéria sujeita à negociação; 46.Fornecimento
da
Legislação:
deferir, nos
termos da cláusula preexistente (n o 46);
41.
Estabilidade
Eleitoral: indeferir,
matéria sujeita à negociação;
48. Alteração Il ícita: rejeitar,
em face da previsão do art.468 da CLT
e art.1B
da Lei
n'
8 906/94;
49.
Livros e Publicaçôes Técnicas;
indeferir,
matéria Sujeita à negociação das partas; 50. Independência
Técnica:
rejeitar,
em
face da previsão na Lei n°
8.906/94;
51.Participaçào em Con gressos-Abono
de Faltas:
indeferir, matéria
sujeita
à
negociação das partes;
52. Aperfeiçoamento técnico:
indeferir,
matéria
sujeita à negociação das partes; 53. Limitação à
Quantidade
de Feitos:
indeferir,
matéria sujeita à negociação das
partes;
54.tlarcação
de Ponto; rejeitar, matéria prevista no art.74 e
parágrafos
da CLT;
55.
Estagiário: a) indeferir, matéria sujeita à
negociação das partes; b) Deferir, nos termos da cláusula preexistente
(n o
b);
56.
Condições mais Favoráveis:
55.",
rejeitar,
matéria
prevista
em lei; VI. BENEFÍCIOS SOCIAIS: 57. Cesta Básica: indeferir,
matéria
sujeita à negociação entre as partes; 58. Ticket-Refeição:
deferir, nos termos da cláusula preexistente (58) em consonãncia com o
n.° 34 desta Seção Especializada e considerado o índice de
Precedente
59.
Assistência
na cláusula 1.";
concedido
salarial
reajuste
matéria sujeita à negociação entre as
indeferir,
médico-dentária:
Creches e pré-escolas: deferir, nos termos da cláusula
partes;
60.
° 9 deste Seção
em consonância com o Precedente
n.
preexistente
(60),
"As empresas que não possuírem creches
a saber:
Especializada,
próprias pagarão a seus empregados um auxilio creche equivalente a 201.
(vinte por cento) do salário normativo, por mês e por filho até 6 anos
Materno; rejeitar, matéria prevista no
Aleitamento
61.
de
idade.";
r, matéria
está prevista no
62. Adotantes;
rejeita
CLT;
da
396
art.
63. Deficientes Fisicos; rejeitar, matéria
71-A da Lei 8.213191;
art.
(falta de
64, Auxilio Enfermidade
914/93;
no Decreto matéria
prevista
prevista nos artigos 59 e 60 da Lei o."
rejeitar,
dos
Benefícios:
carência):
indeferir,
go
flecip5Çã0 do paament
66. complementação de
65.
8.213/91;
fle gociaçao das partes;
termos
da cláusul a
sujeita à
nos
matéria
deferir,
Previdendtárbos
n" 33 desta
Beneficios
Seção
conforme precedente
66),
ao empregado afastado do
(no
concede0
"As empresas (doença ou acidente) a complementeção do
Especializada:
motivo de 5aúde
a mesma remuneração que
perceba
serviço por
para que
o prazo de 90 dias."; 67. Auxílio
auxilio prevideflbri0
durante
das partes; VII,
n
egociação
sujeita à
receberia em atividade,
matéria
- Resc isão Contratual:
indeferir,
Aposentadoria
Funeral:
GB.
das partes 69. Gratificação
egoci5Çf0
GARANTIAS NA RESCtSO
sujeita à p aténi8 sujeita à negociação das Partes;
indeferir,
Ma téria
termos da
ferir,
nos
cláusula
por aposentadoria: inde
55: deferir,
5 desta Seção
n.'
de d:5
c onforme precedente
Carta-aviso
70.
motivos da
prega*o de carta aviso com
preexistente
de fslta grave, sob pena de gerar
°'ga
Entrega 50
.
p révio: a) indeferir
Especializada:
Aviso
de
gação
-,
re jeitar, matéria prevista
com d
ivad5
dispensa,
b)
ispensa iCOt das par
t4rLa preViStS no art. 487 da cLT1
presunção de diZP805çO
matéria sujeita à n
c) reje
n° art. 487 da CLT;

c1J'
\5

lp

ci) til jei t ar
Pedido de demio

o-

c
1

2

o

M
(A

(e

3.
2

M

(1)

O
r
o
M
(A
m
3.

o
e,
3.

PtCVista
no art. 487 da CLT; 72 Aviso prévio oi0
Prevista no art. 487 da CLT; 73
éria
doCumprimento: rejeitar, matéria
deferir,
Conforme
Rel ações de salários e contribuio;
?recedeflt
afastamento e salários
n°
do C. 151: 'Atestados de
atestados de afastamento (poj
O empregador é obrigado a fornecer
de Referência: rejeitar solárj05 ao
emp regado demitido.", 74. Carta
rev ista no art. 487 da CLI; 75.
Verbas ReScisórias, P
Pagamento das rejeitar, em face da previsão
contida
no art.
da CLI; 75 Anotação da CTPS (baixa): deferir, nos
termos
da 477
cláusula
Preexistente
(ri' 75 ae Precedente Normativo fl°
do C. TST: "Será devida ao empregado
(um) dia de salário,
indenização correspondente a 1
profissional após o por dia de atrase, pela retenção de sua carteira
RELAÇÕES SIND
prazo
d0 48 (quarenta e oito) horas."; VII
ICAIS: 7.
Atuaào
Sin dical; deferir, parcialmente, nos
termos
PNAssegura-se
91 do C. TST; 'Acesso de dirigente sindical à empresa
(Positivdo
o) .
o aces so
dos dirigentes sindicais às empresas,
nos intervalos de stinados a
alim entação e descanso, para desempenho de
suas funções, Vedada a
div ulgação de matéria
político-partidária OU
ofensiva.";
78.(n°78)
Quadro ecia avisos; deferir, nos termos da cláusula
preexistente
Pre
cedente ri" 18 desta Seção Especializada:
"Afixação de quadro de avisos no local da prestação de serviços.": 79.
Eleições sindicais; indeferir, matéria sujeita á negociação das
partes; 80. Contribuições assoc
iativas; indeferir, matéria sujeita à
negociação das partes; 81. Desconto da contribuição assistencial; por
maioria de votos, indeferir, nos termos do Precedente n" 119 do C.
151, vencido o Desembargador Davi Furtado Meirelies que defere a
cláusula como postulada pois em consonãncia com o Precedente Tal/Se ri
21; 82. Relação de Contribuintes (Contribuição Sindical); indeferir,
matéria sujeita à negociação das partes; 83. Cópia da PAIS: indeferir,
matéria sujeita à negociaçàô das partes: IX. DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO
CUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO: 84. Multa: deferir, conforme Precedente n23 desta Seção Especializada: 'Multa de 5% (cinco por cento) do
salário normativo, por empregado, em caso de descumprimento de
quaisquer das cláusulas contidas na norma coletiva, revertendo o seu
beneficio em favor da parte prejudicada.; X.ABRANGÊNCIA, Pa.Azo DE
DURAÇÃO E VIGÊNCIA: 85.Abranqência: indeferir, em face da Súmula 374
do C.TST; 86. Duração e viylicia; deferir, nos seguintes termos : A
presente sentença normativa terá vigência de l(Um)ano a partir de 1°
de maio de 2009. Custas pelos Suscitados, no valor de as 1.€00,00(um
mil e seiscentos reais), calculadas sobre o valor arbitrado à causa de
P5 80.000,OO(oitenta mil reais).
são Paulo, 9 cia Junho de 2010
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VIL(, MAZZEI CAPATTO
PROCURADOR
CRISTINA APARECIDA RIBEIRO
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rABeLADE HORÁRIOS O,FEK

rn-" - -

Ãs (+

NTESTAÇAO SINDICATO
NTESTAÇO SINDICATO
NTESTAÇÂO SINDICATO
O TRABALHEI - COMPENSEI
SA REDONDA DRT + IDA AO TCU
EGUEI MAIS TARDE
EGUEI MAIS TARDE
EGIJEI MAISTARDE
EGUEI MAIS TARDE
LJNTOS DIVERSOS

13:30 AS 19:30
09:20 ÀS 19:20
09:00 ÀS 18:00
13:30 ÀS 18:00
10:30 ÀS 16:00
18:00
15:00 Às
14:00 ÀS 18:00
14:30 ÀS 18:00
14:40 ÀS 18:00
09:30 ÀS 18:00

M TRABALHAR - 20 FEIRA
A AO TRT2 PROC. SIMERF
A AOTRTI5 AU0INCIA P
IEOIJEI
MAIS CEDO
M TRABALHAR- 2' FEIRA
O TRABALHEI - COMPENI
M TRABALHAR - 21 FEIRA
0 TRABALHEI - COMPENS

:30 (+)

JÁ DEBITADO 30 MIN. DE ALMOÇO
DEBITADO 30 MIN. DE ALMOÇO

DEBITADO 30 MIN. DE ALMOÇO
AL DA TARDE FUI NO TCU
TARDE TRT2 E TJ
DEBITADO 30 MIN. DE ALMOÇO (IDA

17:30
19:50
18:00
18:00
18:00

DEBITADO 30 MIN. DE ALMOÇO

18:00

18:00
PARA DESCANSAR EM 2010.

/
/
/
/

0510112010(CHEGUEI MAIS TARDE
08101120W1CHEGUEI MAIS TARDE
15/01/2010/CONTESTAÇÃO SINDICATO
18101 /20091 CONTESTA CÂO SINDICATO

13:40 Às 18:00
14:00 Às 18:00
08:40 às 17:30
108:50 AS 17:40

991
r

icns W.

p

00:10 (-)

00:30 (.)
02:50 (i-)
08:20 (+

DEBITADO 30 MIN. DE ALMOÇO
DEBITADO 30 MIN, DE ALMOÇO

1

00'40 :L L -
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[TI

E OUTRO ....

TUTO ASSOCIAÇÃO CARNES...
UEI MAIS TARDE
—
3UEI MAIS TARDE
—
SUEI MAIS TARDE
IVIM TRABALHAR
) VIM TRABALHAR

17

13:30 Às 19:00
14:10 Às 18:00
15:00 Às 18:00
14:40 Às 18:00
14:00 Às 18:00
14:00 Às 18:00

1ev/lo
EGUE% MAIS TARDE

AÇ'OS 13:20 HS.
10 CHEGUEI
ARDE
10 NÃO VIMLHAR
10 CHEGUEIARDE
zr CHEGUEIEDO
ar CHEGUEIEDO
mar VIM TRAR P/M ANHÃ
mar VIM
TRA F• i-flHÃ
AU
P/MANHÃ
mar CHEGUEIEDO
ar CHEGUEIARDE
--

1-9

PARTIR DE 0110212010 HORÁRIO DAS 14:00 Às 18:00

H

08:50
1n L

lP

01:00
00:10
01:00
00:40
04:00
04:00

io-nn

)9:00 AS 12:00
09:15 Às 13:15
09:20 Às 15:20

01:00 (-)
00:00
01:30(+)
PROTOCOLO E ANDAMENTO PROCS.
14:30 ÀS 18:00 00:301-)
9O ÀS 1&OO
04:00 (-)
18:00
00:35).)

[3oÀs1s

18:00
08:50
ÀS 25:20
00 ÀS
00
13:40

AS

08:50 Às 18.
13:50
.

D ESCONTADO 30 MIN. DE ALMOÇO

91
k

00:30 (^)
00:201+)

02:00 1^)

01:001+)

—

'-7

1

30 MIN. DE ALMOÇO
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01:10 ()
04:00(4-)
04:1O(+)
0
00:40 (-)
00:55 ()
00.45(+)
00:40 -)
000,án (a.)
^,20 (+)
00:55 (-)
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As

00

00:30

14;00 ÀS 18: 0

oq1iu^ TRABALHEI ATÉ+ TARDE

RABALHUAIE
1-lEGUEI MAIS TARDE

15:00 ÃS 18:30
íiõõ Às is:oo_J

ÃO TRABALHEI
IABALHEI NA RUA

09:00 AS 12:00

01

M TRABALHAR MAIS CEDO
M TRABALHAR CEDO

00Á5 18:00
09:00 ÀS 14:00

01

IM TRABALHAR CEDO
IM TRABALHAR + CEDO

59.15A5 13:15

jIÉNCIAJOSELJTO E ELEI
TRAB ALHO RESP COMITÊ
CHEGUEI MAIS TARDE
CHEGUEI MAIS TARDE

CURSO ELEIÇÕES BOrRE/lO
NÃO TRABALHEI
14ÃO TRABALHEI

JM TRABALHAR CEDO
IM TRABALHAR MAIS CEDO
AI TRABALHAR MAIS CEDO
M TRABALHAR MAIS CEDO

l TRABALHAR CEDO

5E5

11:15 às 19:30

103:

09:10 AS 13:50

00:40
04:15 4

15:15 Às 23:30
09:30 ÀS 10:30

14:00 Às 19:00
15:00 AS 18:00
15:35 ÀS 19:40

-ME.

12:301

01:00

01:00(1
04:00(04:00 (04:10f+

10:10 ÀS 19:30
09:30 ÀS 05:00

05:20 (^

15:30(+)
03:00 (+)
06:501+)

DA AO TRE VERIFICAR CANDIDATURAS

RABALHO ELEIÇÕES
LEIÇÕES 2010
.EIÇÕES E DELEGACIAS
JABAQIJARA E DELEGACIA MOR.
DESCONTADO 30 MIN, DE ALMOÇO
-ç- \)-

7

691

1ÀI13

3r8

1

1

DESCONTADOS 30 MIN. DE ALMOÇO. TRABALHO EWÇ

01 :00 (
OK

13:00 AS 19:00
114;00 ÁS 18:00
14:00 Âs 18:00
09:50 ÀS 18.00

09:00 ÀS 16:00
09:00 ÀS 19:50

VERIFICANDO DTOS DA MILXA
EM CONTATO COM O TSE CONTAS 2003
FAZENDO PROCURAÇÔES RI BCOS
US.
lOGO DO BRASIL - EXPEDIENTE ATÉ 1500
NOTAS RUi. E
PINHEIROSCART.
Q
IMÓVEIS
DA 10 CART,
0(EC. FISCAL FEDERAL - PRAÇA ROOSVELT PROT. PE1JÇÃC
Mil'
IZ AUD, EM GUARU E VIM TRABALHAR - JÁ DESC. 30
DOO DO BRASIL - EXPEDIENTE ATÉ 15:00 HS. VIM DE M
REST. CONTAS 2008-JÁ DESCONTEI 1 HORA DE TRABAL
REST. CONTAS 2008DESCONTADOS 30 MUI. DE ALMOÇO. TRABALHO ELE)Ç

p
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pouueo

J31:50(+)
)9:00 ÀS 190-30
L4:0101 ÀS 19:20
[4:01101 AS 19:20
L0:20 ÀS 18:45

15:00 AS 19:00

14:00 ÀS 18:25
15:30 Às 19:00

14:00 Às 18:00

14:00 ÀS 18:00
13:00 ÀS 18:30
14:50 AS 19:15
14:00 Às 18:40
c9:30 Às 18:40
Á

$:

4'00S

-

18:40

10:00 (+)
01:20 (^)
01:20(^)
03:55 (+)

00:00

00:25

(+)

00.-30(-)

04:00 (-)
04:00 ()
01:30(+)
00:25(^)
00:40 (+)
04:40 (^)
00:40 (+)

dns 1riBiJ

16:25 (+)

1

auueo s we q!M peuueg
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06/10/2010 NÃO TRABALHEI
07/10/2010 TRABALHEI DE MANHÃ
08/10/2010 TRABALHEI O DIA TODO
11/10/2010 TRABALHEI O DIA TODO
12/10/2010 TRABALHEI EM CASA
13110/2010 TRABALHEI O DIA TODO
15/10/2010 NÃO TRABALHEI
18/10/2010 TRABALHEI EM CASA
20/10/2010 CHEGUEI MAIS CEDO
27/10/2010 TRABALHEI O DIA TODO
28/10/2010 TRABALHEI O DIA TODO
2911012010 TRABALHEI O DIA TODO
FECHAMENTO

/

01/11/2010 TRABALHEI O DIA TODO
03/11/2010 TRABALHEI O DIA TODO
16/1l/2010,NÃO TRABALHEI
18/11/2010/TRABALHEI ATÉ MAIS TARDE
22/11/2010/CHEGUEI MAIS CEDO
25/11/2010/VIAGEM PARA BH
26/11/2010f VIAGEM PARA BH

ILI

p

OICOOjd In!p

14:00 ÀS 18:00
09:00 ÀS 13:00
09:00 ÀS 18:00
10:00 ÀS 18:20
14:00 ÀS 17:00
09:00 às 18:30
14:00 ÀS 18:00
14:00 ÀS 15:00
13:30 ÀS 18:00
11:15 Às 18:50
10:20 ÀS 18:00
08:40 Às 18:00
autuO
10:30 Às 18:30
10:00 ÀS 18:00
14:00 Às 18:00
14:00 ÀS 18:2 5
13:20 Às 18:00
10:00 Às 24:00
24:00 Às 07:30

WO7 O)UQJ o;uawnop ep id93

04:00 (-)
00:00
04:20 (+)
03:20 (+)
03:00 (+)
04:30 (+)
04:00 (-)
03:00 (-)
00:30 (+)
02:35 (+)
02:55 (+)
04:50 (+)
15:00 (+)
03:00 (+1
03:15 (+)
04:00 (-)
00:25 1+)

00:40 (+}
12:30 (^)
107:30 (+)
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01/12/2010 CHEGUEI MAIS TARDE
03/12/2010 TRABALHEI NA RUA
06112/2010 NÃO TRABALHEI
0711212010 TRABALHEI O DIA TODO
0811212010 TRABALHEI O DIA TODO
09/12/2010 TRABALHEI O DIA TODO

15:05 Às 18:30
14:00 ÀS 17:30
14:00 Às 18:00
10:00 Às 18:20
09:30 Às 18:00
09:00 ÀS 15:30

00.35(-)

00:30 (-3
04:00 (-3
03:443 (+3
03:50 (+)
01:50 (^)

IDA AO TJSP E IDA AOTRE
IÁDESC. ALMOÇO
IÁDESC. ALMOÇO

ÃDESC. ALMOÇO

$

dez/101 04:15 (+3

IIAMENTO

r

ANO 2009119:15
(anhO 05:20
fev/10 08:50
mar/1O 01:45
abr/10 07:15
rnai/1 21:05
jun/1
8:45 (+3
ju/l
1:50
ago/lO 1 :25
set/1 11:35(+)
out/10 :00
nov110 :20(+)
dez/lO 04:15 (+)
TOTAIS ATÉ DEZ/2010

LI
9i

O
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f

152:25 (+)

DIAS DE COMPENSAÇÃO DE DEZEMBRO/2010 A JANESRQ12011

/
/
/
/
/
/

f_

131dez NÃO TRABALHES
141dez NÃO TRABALHEI
15/dez NÃO TRABALHEI
16/dez I NÃO TRABALHES
171dez NÃO TRABALHEI
20/dez I NÃO TRABALHEI
21/dez NÃO TRABALHEI
22/dez lNÃO TRABALHES
231dez NÃO TRABALHES
241dez NÃO TRABALHEI
271dez 1 NÃO TRABALHEI
281dez NÃO TRABALHEI
291dez NÃOTRABALHEI
301dez NÃO TRABALHEI
3 1/dez NÃO TRABALHES
03/lan NÃO TRABALHEI
04/lan NÃO TRABALHEI
05/jan NÃO TRABALHEI
06/jan NÃO TRABALHEI
07/jan NÃO TRABALHEI
lO/jan NÃO TRABALHEI
11/lan NÃO TRABALI-IEI
12/jan NÃO TRABALHEI
13/jan NÃO TRABALHEI
14/lan NÃO TRABALHEI

ELI
13 $CQ'3

1s'e1L

14:00 Às 18:00
04:00 (-)
14:00 Às 18:00
04:00 (-)
14:00 Às 18:00 104:00(-)
14:00 Às 18:00
04:00 {-)
114:00 ÀS 18:00
04:00(14:00 Às 12:00
04:00 (-)
14:00 ÀS 18:00
04:00 (-)
14:00 ÀS 18:00
04:00 (-)
14:00 Às 18:00
04:00 (-)
14:00 Às 18:00
04:00 (-)
14:00 ÀS 18:00
04:00 (-)
14:00 Às 18:00
04:00 (-)
114.00ÀS 18:00
04:00(-)
14:00 Às 18:00 1 0 4:00 (-)
14:00 Às 18:00 104:00 (-)
14:00 ÀS 18:00 104:00(-)
14:00 Às 18:00
04:00 (-)
14:00 Às 18:00
04:00 (-)
14:00 Às 18:00
04:00 (-)
18:00
04:00 (-)
8:00
04:00 (-)
8:00
04:00 (-)
8:00
04:00 (-)
:00
04:00 (-)
~
14.
:00
040
04:001-5

O
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zs,»,,/4o TRABALHEI
19/jarfNÃO TRABALHEI

/

20/jan/NÃO

/

TRABALHEI

211janfNÃO TRABALHEI

HORAS ACUMULADAS
HORAS DESCANSADAS

f1rco As 18~
/14:00 Às isoo
/24:0045 18:00
/14:00

As .28:00

114:00 Às 18:00

e

1-52 25(+)

120:00 (-)

FECHAMENTO FINAL AT 21101/2011. .....

32:25 (+1
14:00 ÀS 18:00

.f i

04:00 (-)
04:00 (-)

FECHAMENTO
Olffev TRABALHEI ATÉ MAIS TARDE

02f fcv TRAÍIALHEI O DIA TODO
O8/íev TRABALHEI ATÉ MAIS TARDE
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3137
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Trabalho de São Paulo - Capital

PROC. 00015403020155020082 INT/CIT.N O 7615/2015 RELAÇÃO No.

179/2015

Destinatário: Partido da Causa Operária - Pco
: Qua Scs Quadra 2,Q2
Endereço
EDIFICIO SPSALA 310- Asa Sul
CEP/Cidade : 70314-900 - Brasília-DF
Autor: Iracema Santos de Campos
Réu : Partido da Causa Operária - Pco(+ 2)
Fica V. Sa. CITADO(A) quanto aos termos da AÇÃO aqui identificada, conforme cópia em anexo, 15em como NOTIFICADO(A) para comparecer à AUDIÊNCIA abaixo designada, perante o(a) MM.(a) Juiz(a)
do Trabalho, ocasião em que apresentará a defesa cabível (preferencialmente por escrito), acompanhada dos. documentos que julgar
necessários, podendo trazer até três testemunhas dos fatos.
Na audiência referida lhe é facultado fazer-se substituir
por um preposto (empregado) que tenha conhecimento direto dos fatos
bem como fazer-se acompanhar por advogado(a), sendo que o não
comparecimento à audiência, ou a não apresentação de defesa e documentos em tal oportunidade, poder-lhe-á acarretar sérios prejuízos,
presumindo-se aceitos como verdadeiros todos os fatos alegados pelo
Autor e constantes da Petição Inicial inclusa, nos termos do Art.
844 da CLT, esclarecendo, por fim, que em se tratando de pessoa
jurídica, deverá apresentar com a defesa cópia atual do estatuto
constitutivo (contrato social).
cri

CD
o-

Audiência Una para 13/0412016 às 9:30 horas
Distribuído em 2410812015
Local
: AV MARQUÊS DE SÃO VICENTE, N° 235
BLOCO B - 16 0 ANDAR
CEP/Cidade : 01139-001 - SÃO PAULO

1I•

Em 01/10/2015

C)

C)

3(o
o

CD

-1

p1 Diretor - JAMILE BARBARA DA HORA SERRANO
Postado em: 05/10/2015

Solicita-se comunicar com antecedência mínima de dez dias, caso haja necessidade de nomeaçãó deintárprete
de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para atuar na audiência, em razão de haver parte ou testemunha surda.
Compete ao advogado ou à parte comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de se reputar
válidas as notificações ou Intimações enviadas para o endereço constante dos autos (art. 39 do CPC).

5f
0

82 Vara do Trabalho de São Paulo - Capital

pgOC. 00015403020155020082 INT/CIT.N o 761712015 RELAÇÃO N°

179/2015

Destinatário: Associação Cultural e de Auxílio Mútuo dos Trabal
t Rua Serranos,90
Endereço
- - Vila do.Bosque
04147-030 - São Paulo-SP
CEP/Cidade
Autor: Iracema Santos de Campos
Réu : Partido da Causa Operária - Pco (4- 2)
FicaV. Sa. CITADO(A) quanto aos termos da AÇÃO aql.3i identificada, conforme cópia em anexo, bem como NOTIFICADO(A) para comparecer à AUDIÊNCIA abaixo designada, perante o(a) MM.(a) Juiz(a)
do Trabalho, ocasião em que apresentará a defesa cabível (preferencialmente por escrito), acompanhada dos documentos que julgar
necessários, podendo trazer até três testemunhas dos fatos.
Na audiência referida lhe é facultado fazer-se substituir
por um preposto (empregado) que tenha conhecimento direto dos fatos
bem como Lazer-se acompanhar por advogado(a), sendo que o não
comparecimento à audiência, ou a não apresentação de defesa e documentos em tal oportunidade, pcder-lhe--á acarretar sérios prejuízos,
presumindo-se aceitos como verdadeiros todos os fatos alegados pelo
Autor e constantes da Petição Inicial inclusa, nos termos do Art.
844 da CLT•, esclarecendo, por fim, que em se tratando de pessoa
jurídica, deverá apresentar com a defesa cópia atual dó estatuto
constitutivo (contrato social).
(Al

o

CD
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C)

- .

Audiência Una para 13/04/2016 às 9:30 horas
• Distribuído em 24/0812015.
Local
: 1W MARQUÊS DE SÃO VICENTE, N° 235
BLOCO B - 16 0 ANDAR.
. CEP/Cidade : 01139-001 - SÃO PAULO
1

Em 01/10/2015

p1 Diret
Postado em: 05/10/2015

-

JAMILE BARBARA DA HORA SERRANO

A)

(o
o
A)

CD
-'

Solicita-se comunicar com antecedência mínima de dez dias, caso haja necessidade de nomeação de intérprete
de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para atuar na audiência, em . razão de haver parte ou testemunha surda.
Compete ao advogado ou à parte comunicar ao juízo qualquer mudança dê endereço, sob pena de se reputar
vá? Idas as notificações ou intimções enviadas para o endereço constante dos autos (art. 39 do CPC). .

-

- 82 Vara do Traba-de São Paulo - Capital
pROC. 000154 ,

03020155020082 INT/CIT.N

o 7616/2015 RELAÇÃO NO

179/2015

Destinatário: Sindicato dos Trabalhadores das mdc. de Carnes e
: Ave Miguel Estéfno,275
Endereço
CIJTO 11- Saúde
CEP/Cidade : 04301-010 - São Paulo-SP

Autor. Iracema Santos de Campos

Réu : Partido da Causa Operária - Pco (+ 2),

zo
rm

U)

C))

Fica V. Sa.CITADO(A) quanto aos termos da-AÇÃO aqui 'identificada, conforme cópia em anexo, bem como NOTIFICADO(A) para comparecer à AUDIÊNCIA abaixo designada, perante o(a) MM. (a) 'Juiz(a)
do Trabalho, ocasião em que apresentará a defesa cabível (preferencialmente por escrito), adompanhada dos documentos que , julgar
necessários, podendo trazer até três testemunhas dos -fatos.
Na audiência referida lhe é facultado fazer-se substituir
por um preposto (empregado) que tenha conhecimento direto dos fatos
bem como fazer-se acompanhar por advogado(a), sendo que o não
comparecimento à audiência, ou a não apresentação de defesa e documentos em tal oportunidade, poder-lhe--á acarretar sérios prejuízos,
pre'sumindo-se aceitos como verdadeiros todos os fatos alegados pelo
Autor e constantes da Petição Inicial inclusa, nos termos 'do Art.
844 da CLT, esclarecendo, por fim, que em se tratando de pessoa
jurídica, deverá apresentar com a defésa cópia atual do estatuto
constitutivo (contrato social).
Audiência Una para 13/0412016 às 9:30 horas
Distribuído em 24/08/2015
: AV MARQUÊS DE SÃO VICENTE, No 235
Local
BLOCO 13 - 16 0 ANDAR
01139-001 - SÃO PAULO CEP/Cidade
•
'C6? ;-' JAMILE
BARBARA
Diretor
DA
HORA
SERRANO
p/
Postado em: 05/10/2015
Em 01/10/2015

CD

Solicita-se-comunicar com antecedência mínima de dez dias, caso haja necessidade de nomeação de intérprete
de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para atuar na audiência, em razão de haver parte ou testemunha surda.
Compete ao advogado ou à parte comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de se reputar válidas as notificações ou intimações enviadas para o endereço constante dos autos (art. 39 do CPC).
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XCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 82C VARA
DO TRABALHO DE SÃO PAULO

1S

1

Processo N° 00015403020155020082
IRACEMA SANTOS DE CAMPOS, advogada' atuando em causa
própria, já qualificada nos autos da Ação que move em face de PARTIDO DA CAUSA
OPERÁRIA - PCO E OUTROS, vem à presença de Vossa Excelência requerer a
desistência da presente ação por questões de foro Intimo.

U
M
1

oQ.
(o

Nestes termos, pede deferimento.
São Paulo, 06 de outubro de 2015.

o—.
lu

Iracema Santos de Campos
OAB!SP no 239518
ri

t

•
CD
1

Página ide j
SISDOC Provlfl1e4ta GPiCR 1412006 Assinatura Eloir
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Poder Judiciário

D

Justiça do Trabalho - 2* Região
82* Vara cio Trabalho de São Paulo

proc. 00015403020155020082
Recte Iracema Santos de Campos
Recda Partido da Causa Operária e Sindicato dos Trabalhadores das
Inds. de Carnes..
G

CONCLUSÃO

.

..

Nesta data, laço os autos conclusos.
São Paulo, 07 de outubro de 2015.

o

Stbele Thereza Gama Simonette
Mat-. 141291

•

o
•

(1)

C)

.

Vistos etc.
A reclamante, advogada atuandoem causa própria, pede a
desistência do feito. Homologo o pedido à julgo extinto o feito, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 267, VIII, do CPC. Custas pelo
reclamante calculadas sobre o valor da causa de R$200.000,00 no
importe de R$4.000,00, Isento nos termos da Lei. Autoriza-se o
desentranham ento de documentos, exceto declaração de
hipossufícléncia de fls. 18.
Intime-se.
Decorrido o prazo, ao arquivo geral.
Data supra.
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:GABRIELA SAMPAIO BARROS PRADO ARAUJO
JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA
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Trabalho

de

São Paulo - Capital

PROCESSO NO 0001503020155020082
tor(es)

AÇÃO TRABALHISTA (ORDINÁRIO)

: Iracema Sàntos de Campos

éu(s)

espacho

Partido da Causa Operária - Pco

(1-

: Notificação Ciência Despacho

Opção

: Para o(s) Autor(es)

Texto

: Notificação: Quanto ao despacho proferido:
deferida a desistência; despacho fls. 58 (disponível no
www.trtsp.jus.br )

vogado(s):
239518 /SP-D IRACEMA SANTOS DE CAMPOS

D
r-C)

W
oO)

Publicado no D.O.E. em

09/10/2015
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o—.

'Dc,)

m
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2)

Solicitado por
em
Solicitação n°
Edição
no

Sibele Thereza Gama Simonette
07110/2015 às 13:32 ha.
3991
341
-

'PODER JUDICIARIO FEDERAL
Justiça do Trabalho - TRT 2a

•
.L ''

Região

(l

Jusr1

82 a

73/2015

estinatário Partido da Causa Operária - Pco
Qua SCS Quadra 2,Q2
ndereco
EDIFÍCIO SP SALA 310- Asa Sul
unicipio
Brasília -.DF
EP
70l4-900

(0

Autor: Iracema Santos de Campos
Réu
Partido da Causa Operária --Pcoo (+ 2)

•

o

Fica V. Sa. NOTIFICADO quanto ao despacho proferido:
Deferida a desistência; despacho fls. 58 (disponível no
www.trtsp.jus.br )

Local

: AV MARQUÊS DE SÃO VICENTE, N° 235
BLOCO E - 16° ANDAR
CEP/Cidade : 01139-001- SÃO PAULO
Em 07/1012015

p1 Diretor - Sibele There2a Gama Sirnonetta

Postado em: 0911012015
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Vara do Trabalho de São Paulo - Capital

)C. 00015403020155020082 INT/CIT.N° 778412015 RELAÇÃO N°

(0

'

-4

'

.

-1

i ro l'lmnu\T

T.%fl U. 1 ç t (10 T.t. ib 1 ho — TRT 2

t
Região

—
III

"Uli KU . x J

1

/

r

II)' Vrt tio Tt alho tio 50 Paulo - Capital
£#(XI

O 1!b403tt1l!502001l2 tMV/C!T.N 0 7705/2015 REL.AÇfO N°

73/2015

tk1t\a./ir 10%
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l-vtn LtptI)
i
04301-010
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Au 1 w' 1 açttna flani ou dn Campos
a l'cU'LItl() (111 Caua Oparr1a - Pco (+ 2)
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(1)
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1,oet1

1lqa V.
. NoriFI,cAno quanto ao despacho proferido:
Dut.'rida a iluislutõncla; despacho fie. 58 (disponível no

www. tal.np . jun .br)
i

r

o,
w'CD
oe,
o—.
-I.
o

Av MARQUÊS 1)E sÂo VICENTE,
ItIOCO II - W , ANDAR

N O 235

CFP/CiiIacI:1 ; 01134-001 - flÃO PI\U!O

i:in 07/10/2015
p/ Diretor - Sibela Thoraza Gama Simonette
I'omit.ado orna 09/1012015
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4. PODER JUDIIO FEDERAL

Justiça do Trabalho - TRT

20
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Região
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82 vara do Trabalho do São Pau1 - Capital
PROC. 00015403020155020082 INTJCIT.S O 7786/2015 RELAÇÃO N°

73/2025

Destinatário: Associação Cultural e de Auxílio Mútuo dos Trabal
Efldere90
Rua Serrailos,90
- Vila do Bosque
Hunicipxo
: São Paulo - 5P
CEP
04157-030
-

Autort Iracema Santos de Camos
Réu : Partido da Causa operaria - pco (+
Fica V. Sa, NOTIFICADO quanto ao despacho proferido:
Deferida a desãatãndia7 despacho fia. 58 (disponível no
WWW.trtap.jun.br )
Local
: AV MARQUÊS. DE SÃO VICENTE, N° 235
BLOCO 8 - 16° ANDAR
CEP/Cidade 01139-001 - SÃO PAULO
Em 0711012015

p1- Diretor - Síbele Thereza Gama Sincnette

Postado em: 09110/2015

(1)

CD

CESSO 5° 00015403020555020002
/CIT. NO 778612015 RELAÇÃO N° 7312015

•

C)

3(1,

EINATÁRIO
)Ciaçrão Cultural e de Auxílio Mútuo dos Trabal
Serranos,90
Ila do Bosque
- São Paulo - SP

•

•

(

Carta

RO,do

0
CD

1

tRR DEVOLUÇÃO DA COROVSP01DNCIA
82 1 Vara do Trabalho de São Partiu - Capital
PC tio VICENTE, 1° 235
16° ANDAR
- nio PAULO-S1
-

o

821W do Trabalho de São Paulo - Capital
PROC. 000154o0 0155020082 INT/CIT.N O 761612015 RELAÇÃO N°
t/
/

179/2015

Destjnat rio: Sindicato dos Trabalhaddres das Ind. de Carnes e
Endereço
1 Ave Miguel Estéfno,275
CJro 1CEP/C j dd
1 04301-r,.. São Paulo-SI'
Autorr IracemaSa p tos de Campos
Réu t Partido da Causa Operária - Pco (+ 2)
Fica V. 0a. C!TADO(lt) quanto aos termos da AÇÃO aqui identificada, conforme cópia em anexo, bem como NOTIFICADO(A) para comparecer à AUDIÊNCIA abaixo designada, perante o(a) MM.(a) Juiz(a)
do Trabalho, ocasião em que apresentará a defesa cabível (preferencialinente por escrito), acompanhada dos documentos que julgar
necessários podendo trazer até três testemunhas dos fatos.
Na audiência referida lhe é facultado fazer-se substituir
por um preposto (empregado) que tenha conhecimento direto dos fatos
bem como fazer-se acompanhar por advogado(a), sendo que o não
comparecimento à audiência, ou a não apresentação de defesa e documentos eis tal oportunidade, poder-lhe-á acarretar sérios prejuízos,
presumindo-se aceitos corso verdadeiros todos os fatos alegados pelo
Autor e constantes da Petição Inicial inclusa, nos termos do Art.
844 da C1T, esclarecendo, por fim, que em se tratando de pessoa
Jurídica, deverá apresentar com a defesa cópia atual do estatuto
constitutivo (contrato social).
Audiência Una para 13104/2016 às 9:30 horas
Distribuído em 24/0812015
Local
1 AV F4ARQWS DE SÃO VICENTE, N° 235
BLOCO B - 16 0 ANDAR
CE?/Cidade': 01139-001 - SÃO AULO
Em 01/10/201.5

p/ Diretor
Diretor
— ,JAMILE BARBARA DA,I10R.A SERRANO
Postado em: 05110/2015

Solicita-se comunicar com antecedência JTiln)flta de diz dias, caso haja necessidade de nomeação de Intérprete
de URRAS (Língua Brasileira do Sinais) para atuar no audiência, em razão de haver paris ou testemunha surda.
Compete ao advogado ou à parta comunicar ao Juizo qualquer mudança de endereço, sob pena de se reputar
válidas as notificações ou Intimações enviadas para o endereço Constante dos autos (art. 3960 CPC).
U

rC'o
CESSO N° 00015403020155020082
/CIT. N° 761612015
Q]
Oo:

RELAÇÃO N°

17912015 ORDEM N°

(

•

C)
wcI,
C)

-

-

fINATÁRIO: Sindicato dos Trabalhadores das Inda, de- Carnes e
Miguel Estéfna,275
Ii 11- Saúde
1-010
São Paulo-SP
.,._.

PARA DEvoluçÃo
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-

824 Vara de Trabalho de São Faulà _,Capital
DE SÃO VICENTE, 11° 235
'
ANDAR
;

l. sn i'ãuw-s p
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tostado em:
OS/i52O15
t:oou - .rRAiofls:i•tr e.

[DJL

WJ43S104418gN
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APÓS A 3& TENTATIVA DE ENTREGA
DEVOLVER AO REMETENTE

at

PODEr$CIÁRIØ FEDERAL
Justira do Trabalho - TRT 2 Região

-

-
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JI.NTIÇADI

TKI uni iii,

935 Vara do Trabalho de São Paulo - Capital
PROC. 00015403020115020182 INT/CIT.N O 761712015 oãtãçÃo lia

179/2015 -

Destinatárioi Associação Cultural e de AUEI1I0 MLIEII0 dos rrabal
Endereço
i Rua Serranos ,90
- AFila do Bosque
CEP/Cidade 1 04147-030 - São Paulo-SP
Autori Iracema Santos de Campos
Réu ; Partido da Causa Operiria - P00 (+ 2)

•

la
cm
•
a
o

Fica v. Sa. CITADO(A) quanto aos termo da ição aqui identifícada, conforme Cópia em. anexo,- bem como NOTIFICADO(A) para Comparecer à AtJt31Êr.C7 abaixo designada, perante o(a) M.(a) Juiz(a)
do Trabalho, ocasião em que apresentará a defesa cabível (preferenCalxionte por escrito), acompanhada dos documentos que
julgar
necessários, podendo trazer até Irão testemunhas dos fatos.
Na audiência referida lhe é facultado fazer-se substituir
por um preposto (empregado) que tenha conhecimento direto doa fatos
bem como fazer-se acompanhar por adnoajado(a) r sendo que o trio
comparecimento à audiência, ou a não apresentação de defesa e documentos eis tal oportunidade, poder-lhe-á acaretar sérios prejuízos,
presumindo-se aceitos como verdadeiros todos os fatos alegados pelo
Autor e constantes da Petição Inicial inclusa, nos termos do Art.
844 da Cr.T, esclarecendo, por tini, que em se tratando de pessoa
jurídica, deverá apresentar com a-defesa cópia atual do estatuto
constitutivo (contrato social).
- Audiãncia Una para 1310412016 às 9130 horas
Distribuído em 24/0812015
•
Local '
AV MARQUÉS DE SÃO VICENTE, 0° 235
BLOCO B - 16 0 ANDAR
CEP/Cidade
01139-00 - sÃo FILO
Eis 01110/2015
p/ Diretor - .7PJ1ILR BARBARA DA H011,A SERRANO
Postado eis: 05110/2015

r
Z
o
r
m
cm

SotIcda-e q coniunlar com oniceDdáncla mínima de dez dias, caso haja necessidade de nomeação de intérprete
da liBRAS (Ungua Brasileira da Sinais) para atuar na audiOscia, em razio da haver pari* ou testemunho Surda.
Compete ao advogado ou á parte comunicar ao (aluo qualquer mudança lia onderuço, sob pana de Se teputar
válidas ai notlfiCacóeo ou (otimaçoea enviadas pata o endereço constante das autos (art. 39 do CPC).
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SESSO 0° 00015403020155020082
?/CIT. N° 7617/2011

Carta"

17912015 ORDEM 50

RELAÇÃO 0°

o—.

c-)

'(.1)

1

Ç0 PARA DEVOLUÇÃO
58?!, 82' Vara do Trabalho de. São Paulo - Capital
b US DE SÃO VICENTE, 50 235
AtinAs
- São PAL's,o-sp

.L1435104421irn
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CD

On/in/lois
srcr.ussx,uloor,,,-c

-TINATÁRIO: Associação Cultural e de Auxílio Mútuo dos Trabal.
Serranos,90
lia do Bosque
.
------------.
67-030 - São Paulo-SP
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APOS A 3E TENTATIVA DE ENTREGA
DEVOLVER AO REMETENTE
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PROC. 00015403020155020082 INT/CIT.N 0 7615/2015 RELAÇÃO N°
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Destinatário: Partido da Causa Operária - Pco
: Qua Scs Quadra 2,Q2•
Endereço
EDIFÍCIO SP SALA 310- Asa Sul
CEP/Cidade : 70314-900 - Brasílià-DF
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Autor: Iracema Santos de Campos Réu .: Partido da Causa Operária -'Pco (+ 2)
/
Fica V. Sa. CITADO(A) quanto aos termos da AÇÃO aqui identificada, conforme cópia em anexo, bem como NOTIFCADO(A) para comparecer à AUDIËNCIA abaixo designada, perante o(a) MM.(a) Juiz(a)
do Trabalho, ocasião em que apresentará a defesa cabível (preferenjulgar
cialmente por escrito), acompanhada dos documentos. que
necessários, podendo trazer até três testemunhas dos fatos.
Na audiência referida lhe é facultado fazer-se substituir
por um preposto (empregado) que tenha conhecimento direto dos fatos
, bem como fazer-se acompanhar por advogado(a), sendo que o não
comparecimento à audiência, ou a não apresentação de defesa e documentos em tal oportunidade, poder-lhe-á acarretar sérios prejuízos,
presumindo-se aceitos como verdadeiros todos os fatos alegados pelo
Autor e constantes da Petição Inicial inclusa, nos termos do Art.
844 da CLT, esclarecendo; por fim, que em se tratando de pessoa
jurídica, devera apresentar com a defesa cópia atual do estatuto
constitutivo (contrato íocial).
Audiência Una para 13104/2016 às 9:30 horas
Distribuído em 24/08/2015
Local
: AV MARQUÊS DE SÃO VICENTE, NO 235
BLOCO 8 - 16 0 ANDAR
CEP/Cidade : 01139-001
0 PAULO
Em 01/10/2015

-

p/ Diretor - JAMILE BARBARA DA HORA SERRANO
Postado em: 05110/2015

Solicita-se comunicar com antecedência mínima de dez dias, caso haja necessidade de nomeação de intérprete
de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para atuar na audiência, em razão de haver parte ou testemunha surda.
Compete ao advogado ou à parte comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de se reputar
válidas as notificações ou Intimações enviadas para o endereço constante dos autos (art. 39 do CPC).
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Os depósitos iudicuis e/ou reciisais foram liberados?
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Os bens apreendidos, penhorados, hipotecados, soqestrados etc,
foram destinados ou liberados?
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O recolhimento das cont;ibuiçóos providoncizrias o tittais foi
Comprovado, nos autos?
Honorários, custas, emolumentos e demais despesas processuais
foram paQos, dispensados ou exocuindos?
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As poliçoes o documentos foram juntados aosautos?
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Os documentos oriqinis (CTPS, por exemplo) foram entreques s
partes/interessa(los?

o

CD
CL

o
O)

3
o)

o

O)
CD
-'

As cópias de peças do principais juntadas om 1itos apensados
apartados (vinculados) Ioian'i eliminadas?
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de Protesto
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Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 183-06.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO
.
Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove,
procedi ao encerramento do anexo 6 0, à f1.207.

Eu,
, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
' Qiírqús !&rmz
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Aux de Miçr(orrnática
Seproídi/SJD

