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Mais três agricultores assassinados
Violência contra trabalhadores

Luiz Marinho: �Lula ganha em
qualquer comparação com FHC�.
Página 3

Terminou domingo o

5º Congresso, onde mais de 500

delegados escolhidos nas

fábricas definiram os rumos

do nosso Sindicato nos próximos

anos. São ações e deliberações de

luta por desenvolvimento

econômico sustentável, regional

e nacional, que garantam a

distribuição de renda e a

melhoria do padrão de vida dos

metalúrgicos e da população. O

plano de lutas defende a

reeleição do presidente Lula

para assegurar a continuidade

das transformações que apontem

para uma sociedade com mais

justiça social. Páginas 2 e 3

Congresso avança na luta pelas
mudanças que o País precisa

Congresso avança na luta pelas
mudanças que o País precisa

Leia nesta edição

Ciro Gomes: �Governo não será
abalado por um bando de
mequetrefes do PFL e do PSDB
de São Paulo�. Página 3

Imprensa: Nova Tribuna, um
passo para o jornal regional.
Página 3

Brasília: Marcha Zumbi+10 pede
igualdade e homenageia João
Cândido. Página 4

Discriminação racial na França e
no Brasil.  Página 3

Durante mais de 40 dias o Congresso promoveu dezenas de atividades
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Milhares de integran-
tes de movimentos e enti-
dades de combate ao ra-
cismo fizeram ontem, em
Brasília, a Marcha Zum-
bi+10 Contra o Racismo,
pela Igualdade e a Vida. A
data foi escolhida porque
comemorou também os 95
anos da Revolta da Chiba-
ta, movimento libertário
comandado pelo marinhei-
ro negro João Cândido, no
Rio de Janeiro.

Sua filha Zelândia, de
81 anos, liderou os mani-
festantes em passeata
que teve a presença de
44 metalúrgicos do ABC,
mães de santo, rodas de
capoeira, roupas colori-
das e grupos musicais
baianos.

Eles percorreram da
Esplanada dos Ministéri-
os até o Congresso Naci-
onal onde entregaram
dossiê com os 10 anos
(daí o nome do ato: Zum-
bi+10) das conquistas e
avanços do movimento
negro no País.

Lindomar Cruz/ABr

O sindicalista Pedro
Laurindo da Silva, da Fe-
deração dos Trabalhado-
res na Agricultura no
Pará, foi assassinado do-
mingo à noite com dois
tiros na cabeça.

Pedro Laurindo era lí-
der do acampamento Zum-
bi dos Palmares, ocupado
por 150 famílias na região
de Marabá. Ele voltava de
um seminário sobre direi-
tos humanos quando foi
alvejado por um pisto-
leiro, preso em seguida.
Para a Comissão Pastoral
da Terra, o crime foi en-
comendado.

Mato Grosso
No dia anterior, os tra-

Faça inglês nas Sedes
Regionais de Santo An-
dré e Diadema.

Convênio entre o Sin-
dicato e a Escola ARPS de
idiomas oferece curso
para sócios e dependen-
tes. Em São Bernardo, as
aulas são na própria es-
cola, na Av. Índico, 535,
Jardim do Mar.

A matrícula é grátis e
as mensalidades são no
valor de R$ 29,00. O ma-
terial didático pode ser
parcelado em três vezes
de R$ 28,00.

Turmas em diferen-
tes dias e horários da se-
mana, inclusive aos sába-
dos.

Aulas com destaque
na conversação para o
mercado de trabalho.

Outras informações
no 3439-3563 ou 3439-
1382.

Garanta sua vaga!

Convênio entre o Sin-
dicato e a Adimóveis ofe-
rece aos sócios do Sindi-
cato descontos para cons-
trução civil, documenta-
ção de imóveis, financia-
mentos e outros. Os ser-
viços são:

- Financiamento de
casa própria pela Caixa
Econômica Federal com
uso do FGTS;

- Assessoria na regu-
larização de documenta-
ção imobiliária para finan-
ciamento pela Caixa;

- Financiamento para
armários embutidos sob
medida até R$ 7 mil;

- Financiamento de
material para construção
em até 60 meses no valor
de R$ 7 mil;

- Financiamento de
mão de obra para constru-
ção civil, reforma e pintu-
ra no valor de seis vezes
o salário do tomador, em
até 24 meses, e juros de
1,75% ao mês.

A Adimóveis fica na
Av. Rangel Pestana, 340,
Jardim Cristiane, Santo
André. Os telefones são
4425-6067 ou 8475-0695,
com Ronaldo Carlos.

Hoje tem plantão do
INSS na Sede da AMA-
ABC para tirar dúvidas e
ver o andamento de pro-
cessos.

O plantão acontece
das 9h ao meio-dia. A
sede da AMA-ABC fica ao
lado do Sindicato, na Rua
José Bonifácio, 731, fone
4127-2588.

Mahle Metal Leve
Reunião hoje, na Sede,
em São Bernardo, para
discutir assuntos internos,
convênio e transporte.
Primeiro turno às 8h30;
segundo turno às 10h30;
e terceiro turno às 15h30.

Apema
Equipe do Sindicato estará
sindicalizando novos
companheiros hoje, no
horário de almoço, na
portaria. Aproveite a
oportunidade e associe-se
a um dos mais fortes
sindicatos brasileiros.

balhadores rurais Van-
derlei Macena Cruz e Mau-
ro Gomes Duarte, que vi-
viam no Acampamento
Renascer, em Nova Guari-
ta, Mato Grosso, foram as-
sassinados.

Seus corpos foram en-
contrados na Gleba Gama,
onde está o acampamen-
to, área pública com 16
mil hectares, grilada por

mais de 40 fazendeiros.
Um deles, o grileiro

conhecido como Chapéu
Preto, atacou com sua mi-
lícia armada o acampa-
mento Renascer no início
de outubro.

Foram praticados atos
de violência e ameaças,
chegando ao requinte de
espancar trabalhadores ru-
rais com arame farpado.

Construção e
documentação

imobiliária

Novo convênio

Companheiros e com-
panheiras na SEA, em São
Bernardo, devem votar
nos candidatos apoiados
pelo Sindicato na eleição
de CIPA que acontece a-
manhã.

São eles: Fabiano Con-
ceição Costa; Rubens Me-
lo, o Bobi; Paulo Zeferino
e Luciano Régis, o Lêndia.

A Tribuna
Metalúrgica deixou
de circular ontem
por problemas de
ordem técnica na

impressão.

Amanhã tem
eleição de CIPA

SEA

A recente onda de vio-
lência contra trabalhadores
e sindicalistas, que resul-
tou em dezenas de mortes,
mereceu uma moção de re-
púdio no 5º Congresso.

Nela, os delegados re-

lacionam os ataques aos
trabalhadores com os ata-
ques ao governo Lula.

No final, a moção con-
clama todos a formar u-
ma frente de resistência
em defesa da democracia.

5º Congresso repudia violência

Os coordenadores da
manifestação apresenta-
ram também a reivindica-
ção de ampliar o debate
sobre a discriminação ra-
cial no País e cobraram o
reconhecimento do con-
ceito de reparação para
implementar políticas de
combate ao racismo e de
promoção da igualdade
racial, além do compro-
misso de aprovação de
lei do Senado que conce-

Reparação para igualdade
de anistia póstuma a João
Cândido e aos demais
marinheiros participantes
da Revolta da Chibata.

Para Zelândia, a ma-
nifestação teve o signifi-
cado de resgatar a memó-
ria do pai e seus compa-
nheiros.

�O que mais me dói é
ver o meu pai ser encara-
do por algumas camadas de
brasileiros como um mar-
ginal e um louco�, disse.



5º Congresso aprova plano de olho em transformações sociais
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Ministro afirma que canalhice da elite não quer o fim da seca no Nordeste

Ciro acusa coronéis de atacarem o governo Discriminação
racial na França

e no Brasil

Departamento de Formação
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A violência na França
ocupou a atenção da grande
imprensa nas últimas três
semanas.

Considerada a agitação
social mais grave do país nos
últimos 40 anos, numa alu-
são ao histórico movimento
estudantil de 1968, a onda
de violência envolvendo jo-
vens descendentes de imi-
grantes africanos alastrou-
se rapidamente pelo interi-
or francês, gerando um ras-
tro de destruição e colocan-
do a nu uma realidade pou-
co conhecida: o crescimento
da população pobre num país
desenvolvido, as condições
de vida e a discriminação ra-
cial sofrida por imigrantes e
a ineficácia das políticas para
integrá-los à sociedade.

Embora o estopim da
revolta tenha sido a morte
de dois jovens perseguidos
pela polícia, sua causa real
está na exclusão social dos
afro-descendentes, sentida
na pele como discriminação,
desemprego, pobreza e fal-
ta de perspectiva em rela-
ção ao futuro.

Globalização excludente
O movimento revela

também uma das caracterís-
ticas marcantes do mundo
globalizado: a pobreza deixou
de ser uma característica ex-
clusiva do Terceiro Mundo,
tornando-se visível no inte-
rior dos países desenvolvidos.

A ação radical dos jo-
vens, movida pela desilusão
diante da impossibilidade de
inclusão real, questiona os
fundamentos da democracia
francesa, baseada nos prin-
cípios da liberdade, igualda-
de e fraternidade.

Aqui também
Exclusão social e discri-

minação racial são elemen-
tos comuns aos descenden-
tes de escravos na socieda-
de brasileira.

O relatório mais recente
da ONU sobre desenvolvimen-
to humano no Brasil confirma
o fato, revelando o enorme
abismo que continua a existir
entre brancos e negros.

A persistência dessa
realidade tão desigual desnu-
da uma realidade que aqui
se tenta encobrir através do
mito da democracia racial.
Até quando?

O 5º Congresso defi-
niu um plano de lutas para
os próximos anos com o
objetivo de garantir cres-
cimento econômico com
distribuição de renda e
também a reeleição de Lula
para avançar nas mudanças
que o País precisa.

O plano de lutas quer
a recuperação do valor do
salário mínimo, correção
da Tabela do Imposto de
renda, implantação do con-
trato coletivo nacional e
redução da jornada para 40
horas semanais.

Por isso, os metalúrgi-
cos do ABC terão presen-
ça marcante na Marcha a
Brasília na semana que vem.

Setor automotivo
Os delegados no Con-

gresso decidiram retomar
a luta pelo Plano de Sete
Metas, apresentado ao go-
verno Lula, como forma de
criar políticas que estrutu-
rem bases sólidas de de-
senvolvimento no setor au-
tomotivo.

A produção e a expor-
tação chegaram às suas
maiores marcas. �Quere-
mos que a indústria socia-
lize os ganhos de cresci-
mento com os trabalhado-
res�, disse Feijóo.

Após mais de três ho-
ras de exposição e deba-
tes, o ministro Ciro Gomes,
da Integração Nacional,
garantiu que a transposi-
ção do rio São Francisco é
uma obra inteiramente viá-
vel e tem condições de
entregar a água necessária,
do ponto de vista humano
e regional, a 12 milhões de
pessoas que hoje sofrem
os efeitos da seca.

O debate fez parte do
5º Congresso e aconteceu
sexta-feira à noite para
platéia de metalúrgicos
que lotou o auditório da
Sede do Sindicato.

Ciro Gomes apresentou
grande quantidade de da-
dos e argumentos com uma
linguagem de fácil entendi-
mento e não condenou a
quem definiu como �inocen-
tes de boa-vontade mas
manipulados�, aqueles que
se posicionam contra a obra.

Lucro do sofrimento
O ministro garantiu que

a iniciativa prejudicará ape-
nas os coronéis reacioná-
rios que lucram com a seca
e não desejam mudanças.

O presidente do Sindi-
cato, José Lopez Feijóo, dis-
se que a grande presença
de delegados nas reuniões,
debates e plenárias finais
mostrou o compromisso
dos metalúrgicos com as
políticas que o Sindicato
vai desenvolver no período.

Ele lembrou que o
tema da regionalidade per-

O Sindicato também vai
lutar para estender a tarifa
bancária zero a todos os
trabalhadores do País, além
da isenção da cobrança de
CPMF sobre a conta salário.

Lula 2006
O plano de lutas quer

a reeleição do presidente
Lula para garantir a trans-
formação da sociedade bra-
sileira numa sociedade
com igualdade, fraternida-
de, justiça e responsabili-
dade social.

Feijóo: �Definições importantes
para a categoria e o País�

mitiu discutir e aprovar  re-
soluções importantes para
o futuro da categoria e pa-
ra o desenvolvimento do
ABC e do País.

�São posições em defe-
sa da democracia, do man-
dato Lula e das conquistas
democráticas que estamos
produzindo nesse perío-
do�, afirmou Feijóo.

Criticou principalmente
quem chamou de políticos
ligados ao PFL e à ala pau-
lista do PSDB.

�A miséria continua
grande na região, mas a ca-
nalhice predadora de cer-
ta elite brasileira faz de
conta que esta elite não é
a culpada pelo problema.
Na verdade, ela não quer
as mudanças porque irão
beneficiar os pobres e não
os ricos como sempre
aconteceu no País�, denun-
ciou o ministro ao falar da-

queles que definiu como
críticos demagógicos da
transposição.

Lula é inocente
�São charlatães que fa-

lam bobagens porque des-
conhecem o assunto que es-
tudamos profundamente e
querem espalhar a desones-
tidade e a desinformação
porque vão propor o impea-
chment do presidente em
janeiro. Farão isso mesmo
sabendo que vão perder
porque Lula é inteiramente

inocente das acusações�,
disse o ministro.

�Será uma verdadeira
palhaçada, mas deve causar
uma bagunça por causa
das eleições do ano que
vem. Tentam atacar um pre-
sidente honesto, um brasi-
leiro inteligente que sabe
que está fazendo o bem
para seu povo e que vai
continuar nesta linha e não
será abalado por um ban-
do de mequetrefes do PFL
e do PSDB de São Paulo�,
concluiu Ciro Gomes.

�Lula ganha em qualquer
comparação com FHC�

O que foi aprovado
Reuniões por fábricas e debates temáticos ofereceram para os delegados subsídios
para apresentarem mais de cem propostas. Veja um resumo do que foi aprovado.

Entre as de-
cisões do 5º Con-
gresso, está a que
permite ao Sindi-
cato construir um
meio de comuni-
cação de massa
envolvendo jor-
nal, canais de rá-
dio e tevê da in-
ternete.

Para o presi-
dente do Sindicato, essa
foi uma das deliberações
mais importantes do con-
gresso. �Como a mídia em
geral está apoiando desca-
radamente a ofensiva da di-
reita e da elite contra o go-
verno Lula, a sociedade
também precisa receber
informações sob a ótica do
trabalhador�, comentou.

Para Feijóo, os movi-
mentos sociais devem criar
seus sistemas de comuni-
cação: �Ou disputamos para
valer com a mídia, ou aca-
baremos vítimas dela�, ale-
rtou o dirigente.

A caminho
do jornal regional

Ao final do
congresso, os par-
ticipantes recebe-
ram uma edição
especial da Tri-
buna Metalúrgica
que circula em
seu novo formato
a partir de hoje.

A intenção é
abrir o jornal para
propaganda e, a

partir daí, ter recursos para
fazer um jornal com mais
páginas, de circulação re-
gional.

�Queremos chegar aos
bairros, levar as informa-
ções sob nosso ponto de
vista e construir uma he-
gemonia a favor dos traba-
lhadores�, disse Sérgio No-
bre (foto), diretor respon-
sável pela comunicação.

O congresso aprovou
moção de repúdio contra
os setores reacionários
que usam a mídia contra o
governo Lula e as forças de
esquerda.

O ministro do Traba-
lho, Luiz Marinho (foto),
disse que a oposição não
tem a intenção de investi-
gar e punir culpados nas
CPIs. Sua palestra encerrou
o 5º Congresso.

�O PSDB e o PFL dese-
jam fugir na campanha elei-
toral do debate sobre com-
parações entre os desem-
penhos do governo FHC e
do governo Lula. Eles sa-
bem que perdem e por isso
vão continuar nos sangran-
do com essas CPIs que
funcionam mais como um
palanque�, afirmou.

Empregos
Marinho disse que o

governo Lula ganha em
qualquer tipo de compara-
ção, lembrando que a quan-
tidade de empregos cria-
dos confirma a consistên-
cia da economia, que apre-
senta os melhores indica-
dores dos últimos 25 anos.

�Estamos criando mais
de 100 mil vagas por mês,

enquanto o saldo do go-
verno FHC foi de apenas 8
mil vagas mensais�.

Ele também fez compa-
ração através do saldo dos
depósitos do FGTS para
demonstrar o crescimento
do nível de emprego com
carteira assinada. �O saldo
nos oito anos de FHC ficou
em R$ 9 bilhões e o saldo
até agora do governo Lula
está em R$ 15 bilhões�.

No final, Marinho co-
mentou que a guerra elei-
toral do ano que vem já co-
meçou e a população sa-
berá avaliar os resultados
dos governos.

Economia Solidária
. Luta pela criação do Banco de Economia Solidária.
. Implantação de cursos de economia solidária nas
universidades.
. Incentivar a associação à Cred ABC - Cooperativa
de Crédito do Sindicato.
. Implantação de um centro de exposição e vendas
de produtos das cooperativas.

Saúde e Segurança
. Encaminhar projeto de lei ao Congresso estenden-
do o acordo de proteção das prensas a todos os
trabalhadores do País.
. Incluir no projeto de formação o curso de especia-
lização em ergonomia.
. Luta contra o assédio moral nas fábricas, entre elas
uma campanha de esclarecimento.
. Realização de campanha contra o tabagismo.

Meio ambiente
. Atuar nos fóruns regionais para implantação de
uma gestão ambiental no ABC e pela revitalização
dos rios e da represa Billings.

Pessoas com deficiência
. Exigir das empresas o cumprimento da lei sobre
contratação de pessoas com deficiência.

Regionalidade
. Reivindicar a criação de uma Central de Informa-
ções Sociais e Econômicas do ABC.
. Combate à guerra fiscal.
. Criação de um plano de desenvolvimento sustentá-
vel para o ABC envolvendo todas as prefeituras e
entidades regionais.

Categoria
. Aumentar o número de convênios, entre eles o de
assistência psicológica.
. Implantação de fraldário nas atividades do Sindica-
to para facilitar a participação das mulheres metalúrgi-
cas.
. Criar política específica para os trabalhadores
mensalistas.
. Desenvolver política para que os diretores do Sindi-
cato representem os trabalhadores nas terceiras.
. Aumentar os convênios para empréstimo com des-
conto em folha de pagamento.
. Participar das campanhas de incentivo na doação de
órgãos, sangue e medula óssea.

Formação
. Criação de cursos de informática.
. Ampliação do curso pré-vestibular.
. Ampliação dos cursos de formação profissional.

Segundo Feijóo, as posições tomadas no Congresso são em defesa do desenvolvimento e da democracia

Reconhecimento

Frase do governador Aécio
Neves, do PSDB: �Não
conseguiremos
transformar o Lula em
ladrão. Ninguém vai
acreditar�.

Medo

�E se tentarmos
transformar o Lula em
ladrão, vamos transformá-
lo em vítima�, completou o
governador de Minas.

Dois corpos, um espaço

Daqui a dois anos o Brasil
terá 500 mil condenados à
prisão, mas as cadeias
oferecerão metade das
vagas.

Reconstrução

O PT conseguiu 42.473
novas filiações neste ano.

Fiel

Só no primeiro dia de
vendas, os torcedores
corintianos compraram
cerca de 50 mil ingressos
para o jogo de domingo.

Precarização

O prefeito tucano de São
José dos Campos decidiu
terceirizar os serviços de
merenda e vigilância
escolar.

Dilapidação

Em dois anos, fiscalização
do Ibama apreendeu 590
mil metros cúbicos de
madeira ilegal na
Amazônia, o equivalente à
carga de 23 mil caminhões.

Monopólio absoluto

97% dos micro
computadores do mundo
operam com sistemas e
programas da Microsoft.

Mais saúde

O governo federal investirá
R$ 6,6 bilhões em
saneamento, 14 vezes a
mais que FHC. Cada real
aplicado no setor,
economiza, R$ 4,00 em
saúde.

Muita grana

Latino-americanos no
exterior mandarão mais de
R$ 110 bilhões a seus
países este ano. Será a
maior fonte de
investimento na região.


