
Sexta-feira
9 de dezembro de 2005

Edição nº 2109

100% solidariedade

  Página 3

Como já se
tornou tradição,

a Campanha
Natal Sem Fome

movimenta
toda a categoria,

que mais uma
vez mostra seu

senso de
solidariedade e
coletivismo. Os

trabalhadores
na Ford e na

Mecânica Abril
estão dando
prova disso.

Em Santo André
tem Preta Gil, em
São Bernardo tem
teatro inspirado

na escritora
Clarice Lispector e
Baile da AMA-ABC.
Em São Paulo, o

cantor e
compositor

Rolando Boldrin
lança livro. Leia no

DSR Sem Patrão.
Página 4

Outro ataque à
organização dos

trabalhadores
A Federação Estadual dos Metalúrgicos

da CUT (FEM-CUT) denuncia
movimentação das empresas, com

conivência do Judiciário, para
enfraquecer o movimento sindical.
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Abre negociações com o
Sindicato. Página 2

Dona pode pegar 21 anos de
cadeia. Página 3

Chilenos escolhem presidente
neste domingo. Página 3

Leia nesta edição

Usimatic

Daslu

Eleição no Chile

Em sua maioria, as ações do Natal Sem Fome visam as crianças carentes, como as atendidas pelo Solano Trindade

Interdito
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Presentão de Natal
Separamos um presente especial para você e sua fa-

mília neste final de ano. Para comemorar o sucesso de
venda do Condomínio Villas de Espanha, a Cooperativa
Habitacional do Sindicato fará a liquidação das últimas uni-
dades. As prestações mensais foram reduzidas para R$
230,00 durante a construção.

Use seu FGTS como entrada. Os juros de financia-
mento pela Caixa são de 0,68% ao mês. Mude em até 13
meses. Existem unidades para entrega a partir de agosto
2006. Descontos especiais para sindicalizados.  Não per-
ca tempo! Promoção válida até 20 de dezembro.

Plantão de vendas na Sede do Sindicato de segunda
a sexta-feira, das 10h às 18h, ou no local da obra, Av.
Humberto de Alencar Castelo Branco, 1.304, Vila Rosa,
São Bernardo, de segunda a domingo, das 10h às 19h.
Telefones 4128-4200 e 4343-5558.

São Bernardo

O ator, escritor,
apresentador, músico e
contador de causos
Rolando Boldrin (foto)
lança o livro Palco Brasil
e autografa a obra
Contando Causos, os
dois de sua autoria, e
os CDs Rolando Boldrin &
Renato Teixeira, Rolando
Boldrin � Disco da Moda e
a coletânea Vamos tirar o
Brasil da Gaveta. Também
canta e conta causos.

Boldrin por Boldrin:
Em Palco Brasil, Boldrin
fala das 25 novelas,
duas dezenas de peças
teatrais, dois filmes, 20
discos, quatro musicais,
dois livros e de sua
passagem pela
publicidade. Conta
ainda o sucesso que foi
a série Som Brasil pela
Rede Globo. Leia um

Rolando Boldrin
O Autor na Praça

trecho:
�Nasci no meio
dum amontoado
de crianças. Eu
era o 7º da vez,
entre 12 machos
e fêmeas. Sou
do Ano de 36.
Meu pai era mecânico
de fordinho e minha
mãe dava comida e
banho na gente, além de
arrumar a casa simples.
A cidade era São
Joaquim da Barra, perto
de Ribeirão Preto, no
caminho de Brasília, via
Anhanguera. Sou
paulista da velha
Mogiana. Quando eu
tinha 2 aninhos e minha
mãe carregando mais
um no colo, a gente
arranchou todo mundo,
na cidade de Guaíra, ali
pertinho. Ficamos por
aquelas bandas de

poeira, até o final da
guerra. Lá garrei a
cantar, em dueto com
meu irmão, modas de
viola, toadas e canções.
Arribamos de novo,
volteando a região, até
fincarmos pé na velha
terrenha. Óia eu em São
Joaquim, de novo. Com
16 anos, resolvi arribá
sozinho. Agora pra
Capital. São Paulo da
garoa�.
Domingo, 15h. Espaço
Plínio Marcos, na Feira de
Artes da Praça Benedito
Calixto, em Pinheiros, São
Paulo. Grátis.

Baile da AMA-ABC - O grupo Talento Musical é
o convidado para o baile da AMA-ABC que
acontece amanhã, a partir das 18h30, na Sede
do Sindicato.

The Pistones - Grupo interpreta clássicos do
rock e da música pop brasileira e internacional
como Pink Floyd, Titãs, Capital Inicial e outros.
Hoje, 20h. Câmara de Cultura Antonino
Assumpção. Rua Marechal Deodoro, 1.325. Centro.
Fone 4125-0054. Ingressos: retirar uma hora
antes, na bilheteria.

Ovo - Metáfora do Sacrifício Feminino - Peça
de teatro inspirada em conto de Clarice
Lispector, uma das maiores escritoras
brasileiras. Amanhã, 20h. Teatro Martins Pena.
Praça Marquês de Alegrette, 44, Vila Gonçalves.
Fone: 4123-7891. Ingressos: R$ 5,00 e R$ 2,50.

Orquestra Filarmônica São Bernardo do Campo
- Apresentação de composições de autores de
música clássica. Amanhã, 20h. Teatro Elis Regina,
Avenida João Firmino, 900, Bairro Assunção. Fone
4351-3479. Grátis (ingressos disponíveis uma
hora antes, na bilheteria).

Trocando a História - Comédia para a garotada,
em que duas crianças sonham os mais
famosos contos infantis com as histórias
contadas ao contrário. Domingo, 16h. Teatro
Elis Regina, endereço acima. Ingressos: R$ 7,00.

Os Pobres Também Riem - História retrata as
incertezas e esperanças dos moradores de uma
favela. Domingo, 20h. Teatro Elis Regina,
endereço acima. Ingressos: R$ 8,00.

Santo André
Escolas Livres de Teatro - Prosseguem as
apresentações dos alunos das oficinas livres
da cidade. Hoje e amanhã, a partir das 15h.
Teatro Municipal, no Paço. Fone: 4433-0789. Grátis.

Preta Gil - A cantora
carioca apresenta seu
novo CD, Preta. Entre as
13 faixas estão Leva Eu
Pro Samba, Bateu Saudade
e Eu e Você. Amanhã,
21h. Teatro do Sesc, Rua
Tamarutaca, 302, Vila
Guiomar. Fone 4469-1200.
Ingressos: R$ 5,00 a R$
14,00.

Mauá

Concurso reúne cerca
de 350 participantes em
quase 30 grupos com
formação semelhante a
de uma orquestra para
um festival de sons,
plástica e coreografia.
Grátis.

Amanhã, a partir das
14h, Praça Teotônio Vilela
(antiga Paineira)
Bandas das cidades de
Miracatu, Itapevi,
Mairinque, Iguape,

Laranjal Paulista, Assis e
outras. Duração prevista:
duas horas e meia.

Domingo, das 9h às
20h, avenida Portugal -
altura da rua Aquidabã
Bandas de Mogi das
Cruzes, Mauá, São
Paulo, Agudos, Bariri,
Nantes, Luiz Antonio,
Flórida Paulista, Bauru,
Ribeirão Preto, Marília,
Queluz, Taboão da Serra
e outras.

Banana Split, Cachorrões
do Forró e Negritude
Júnior se apresentam
hoje, a partir das 18h,
no Estacionamento do
Paço Municipal. Grátis.

Calypso do Pará, Bicho
do Pé, Gueto da Bahia,
Justiceiras do Funk e a
dupla Renan & Rangel
fazem um show
amanhã, a partir das
18h, no Estacionamento
do Paço Municipal. Grátis.

5º Campeonato Paulista de Bandas
Marciais e de Percussão - Finais

A Vida de São Francisco de Assis
Quem assistir a peça colabora com as mais de 2.000 crianças assistidas pelo

Serviço Social Perseverança. Amanhã, última apresentação. Informações:
6671-4200.  Oficina Teatral Perseverança, Rua Padre Maurício, 351, travessa da

Avenida Sapopemba (altura do nº 2.300), Vila Diva, São Paulo.

São Paulo



A banalização dos interditos
contra os trabalhadores

Entrevista
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Com negociação, primeiros resultados
Usimatic

Em revisão
O governo do Paraná
quer cancelar  a
concessão de rodovias. O
motivo é o alto valor do
pedágio cobrado pelas
empresas, acima dos
custos de operação.

Primeiro avanço
A Comissão de Trabalho
da Câmara dos
Deputados aprovou uma
suplementação no
Orçamento da União que
permitirá elevar o
mínimo para R$ 350,00.

No ritmo
A indústria brasileira de
máquinas prevê fechar o
ano com faturamento
recorde de R$ 56
bilhões.

Pedala
A Polícia Federal prendeu
ontem Reinaldo Pitta e
Alexandre Martins
suspeitos de lavagem de
dinheiro em negociações
com jogadores de
futebol.

Saúde e bolso
A primeira farmácia
popular do ABC abre
hoje em Diadema. Fica
na Rua Professora
Vitalina Caiaffa Esquível,
nº 54, no Centro.

No vizinho
Evo Morales, do
Movimento ao Socialismo,
lidera corrida
presidencial na Bolívia.
Se eleito, será o primeiro
índio a ocupar o cargo
num país latino-
americano.

Fôlego
O Ministério do
Desenvolvimento Social
terá R$ 22 bilhões para
investir em políticas
sociais em 2006.

Tente outra vez
A Mega Sena acumulou
novamente e deve pagar
R$ 12 milhões de prêmio
amanhã.

Merecido
Ronaldinho Gaúcho é o
melhor do mundo pelo
segundo ano consecutivo
em eleição realizada pela
Fifa.

O bem e o mal
A Justiça tirou de
circulação o livro Orixás,
Caboclos e Guias,
deuses ou demônios?,
do bispo da Igreja
Universal Edir Macedo.
O argumento é que há
passagens no livro
que evidenciam
discriminação a crença
religiosa e intolerância a
religiões afro-brasileiras.

Previsto no Código
Civil, o interdito proibi-
tório é uma medida pre-
ventiva de proteção a al-
guém que sofre ameaça
ou impedido de fazer uso
de um determinado direi-
to. Até pouco tempo, só
era usado em casos mui-
to especiais, quando o
possuidor de um bem ou
de um direito se encon-
trasse concretamente a-
meaçado de perder sua
posse ou impedido de
exercê-lo.

No entanto, o recur-
so ao interdito proibitó-
rio foi banalizado duran-
te as campanhas salariais,
diante da simples possi-
bilidade de protestos ou
greves pacíficas. O presi-
dente da Federação Esta-
dual dos Metalúrgicos da
CUT (FEM-CUT), Adi dos
Santos Lima (foto), afirma
que trata-se de uma ação
coordenada para enfraque-
cer o movimento sindical.

Qual relação entre o
interdito e os recentes
ataques ao movimento
sindical?

Presenciamos este
ano uma onda de violên-
cia contra a mobilização
dos trabalhadores. Houve
até um assassinato no
Rio Grande do Sul. No

nosso entendimento, tra-
ta-se de uma ação sutil,
porém coordenada, de
enfraquecimento do mo-
vimento sindical. Seja
pela tentativa da intimida-
ção, fechando espaços
de comunicação entre as
categorias e seus sindi-
catos, seja por sanções
econômicas.

Você fala de multas
contra a ação sindical?

Exatamente. Tanto no
caso da greve dos bancá-
rios como nas que fize-
mos pelo interior na cam-
panha salarial, os sindica-
tos corriam o rico de con-
denação a pagar pesadís-
simas multas se contra-
riassem as absurdas limi-
nares concedidas a favor
das empresas, mesmo
que a assembléia ou pro-
testo fossem decididos
livremente.

E porque a justiça
passou a liberar o inter-
dito com frequência?

O Judiciário, lamen-
tavelmente, tem acolhido
as ações de interdito
proibitório propostas por
empresas que distorcem
ou não expõem a verda-
de, visando proibir o pro-
testo, impedir a assem-
bléia ou a greve. Em mui-
tos casos, elas inventam
coisas contra os sindica-
tos de trabalhadores, sem
qualquer prova que justi-
fique a ameaça ou o
medo do empresário.

E a outra parte, os sin-
dicatos, nunca é ouvida?

Nunca! Num país de-
mocrático não podemos
aceitar como corriqueiro
que um juiz conceda de-
cisões rápidas contra os
sindicatos sem ouvi-los.
As entidades sindicais
não são organizações
clandestinas. Elas tem
representatividade e são
criadas com respeito às
leis e à Constituição. Por-
tanto, não podem sofrer
interferência ou a inter-
venção injustificada por
parte de um poder de Es-
tado. Queremos a preser-
vação do direito para to-
dos, e não só para as em-
presas.

Depois de mobiliza-
ção dos trabalhadores, a
direção da Usimatic, de
São Bernardo, abriu ne-
gociação com o Sindica-
to sobre a pauta de rei-
vindicações encaminha-
da há mais de um mês.

Como resultado do
encontro, a empresa as-
sumiu compromisso de
melhorar os uniformes,
que já estão sendo con-

feccionados.
A Usimatic também

sinalizou positivamente
em relação aos sábados
alternados. O vale-com-
pra e as condições de
trabalho continuarão a
serem negociados.

Os diretores do Sin-
dicato consideraram sa-
tisfatório o primeiro en-
contro e pediram um ca-
nal permanente de nego-

ciação com a empresa,
evitando que os traba-
lhadores façam paradas
e atos de protesto para
terem suas reivindica-
ções atendidas.

�Mesmo assim o
pessoal deve permane-
cer mobilizado, pois aju-
da na negociação�, disse
o diretor do Sindicato
Carlos Alberto Gonçal-
vez, o Krica.

Vicentinho presta contas
O deputado Vicentinho
faz plenária de prestação
de contas hoje, a partir
das 19h, na sede do PT
de São Bernardo, na Rua
Tapajós, 3, no começo da
Rua dos Vianas.

Regional Diadema
fechada hoje
A Regional Diadema do
Sindicato não abre hoje
devido ao feriado pelo
aniversário da cidade.

Combate ao Racismo
A reunião aberta da
Comissão de Combate ao
Racismo será hoje, às
17h30, no Centro de
Formação Celso Daniel.

Arnaldo Pollone e Weg
Nossa equipe de
sindicalização estará
hoje, próxima ao
restaurante da Arnaldo
Pollone, durante os
horários de almoço.
Na terça-feira a
sindicalização será na
Weg, também no horário
de almoço. Aproveite a
oportunidade e fique
sócio do Sindicato.

Formatura dos cursos
Os 135 companheiros e
companheiras que
concluíram os cursos de
Formação Geral,
Formação de Formadores
e Negociação Coletiva
convidam a todos para a
cerimônia de formatura
nesta segunda-feira, às
18h, na Sede.

Metal 2
Reunião na próxima
terça-feira em três
horários diferentes: 10h,
15h e 18h. Todas
reuniões discutirão
assuntos internos. Local:
Regional Santo André, na
Rua Senador Fláquer,
813, Centro.

Mulheres metalúrgicas
Reunião da Comissão de
Gênero terça-feira, às 18h,
na Regional Diadema,
para balanço do ano.

Avançou, mas ainda falta muito
Direitos Humanos

Relatório publicado pela Rede So-
cial de Justiça e Direitos Humanos
aponta que os excluídos sociais ainda
são as principais vítimas do País.

Pelo relatório, o Brasil continua
apresentando um triste panorama de
violações dos direitos humanos funda-
mentais, apesar do fortalecimento da
cobrança, por parte dos movimentos po-
pulares, pelo direito à terra, à educa-
ção, à saúde, ao trabalho, à moradia e

justiça social. O ano foi marcado pela
violência no campo e, até agosto, fo-
ram registrados 28 assassinatos.

Ao analisar o Fome Zero e políticas
de inclusão social, o relatório mostra que,
apesar dos avanços, a pobreza e a fome
continuam sendo um enorme desafio.

Mesmo recebendo complemen-
tação de renda regular, ainda são mi-
lhões de pessoas que estão desempre-
gadas e não conseguem alimentação.
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Natal Sem Fome a todo vapor
Solidariedade

O ponteador Marcelo Ferreira se veste de Palhacinho Noque e não cobra para participar de eventos solidários

Pessoal na Mecânica Abril recolhe alimentos

Palhacinho Noque vira Papai Noel
No sábado da semana

que vem, o palhacinho
Nhoque assumirá as fun-
ções de Papai Noel e dis-
tribuirá gratuitamente pre-
sentes para as 150 crian-
ças com paralisia cerebral
que estão sob os cuida-
dos da associação Camille
Flamarion, em Mauá.

Nhoque, na verdade,
é o ponteador Marcelo
Ferreira, o Marcelinho, que

A Campanha do Natal
Sem Fome prosseguiu
ontem na área da Regio-
nal Santo André com a
entrega de parte dos ali-
mentos já recolhidos pe-
los trabalhadores na Me-
cânica Abril.

�Os companheiros
entenderam que era fun-
damental nossa ação nes-
te momento�, comentou
Anelito Caçula, coordena-
dor do CSE na empresa. Trabalhador na Mecânica Abril entrega alimentos para a campanha

�Foi um gesto de so-
lidariedade de quem está
empregado com relação
àqueles que estão pas-
sando necessidade�, con-
cluiu Caçula.

Os metalúrgicos do
ABC continuam a Campa-
nha do Natal Sem Fome
em várias fábricas.

Na Mecânica Abril, a
arrecadação prosseguirá
até terça-feira da semana
que vem.

Ato formaliza Unifesp em Diadema
Educação

Mulher socialista
pode ser presidente

Chile

Está confirmado para
agosto do próximo ano
o início das aulas dos
quatro cursos da Univer-
sidade Federal de São
Paulo (Unifesp) que serão
instalados no novo
campus de Diadema.

Em 2006, serão aber-
tas 50 vagas nos cursos de
Ciências Biológicas, Enge-
nharia Química, Farmácia/
Bioquímica e Química.

Dentro de quatro a-
nos serão 2.000 alunos

em cursos além da área
da Saúde, como o de En-
genharia Química, já que
é grande esse setor na
cidade.

O terreno para o
campus já foi doado
pela Prefeitura e tem
365 mil metros quadra-
dos no bairro do Eldo-
rado.

A verba de R$ 12 mi-
lhões para a construção
do campus Diadema foi
incluída no orçamento

federal do próximo ano,
e em janeiro o Ministé-
rio da Educação vai fa-
zer a licitação para o iní-
cio das obras.

Para poder instalar
novos campus, a Unifesp
conseguiu do MEC auto-
rização para oferecer
cursos em outras áreas
de conhecimento além
da saúde.

Com isso, a univer-
sidade abriu um campus
em Santos na área da

Saúde e agora abre o de
Diadema, com cursos
também em Exatas. Ou-
tro campus será aberto
em Guarulhos, na área
de Humanas.

Para o reitor da Uni-
fesp, Ulysses Fagundes
Neto, o processo de am-
pliação da universidade
é um caminho sem volta.

A longo prazo, a U-
nifesp pretende ser a
maior universidade fede-
ral do País.

Os candidatos da
direita à Presidência do
Chile fecharam uma a-
liança para as eleições
de domingo e quem sair
na frente será apoiado
pelo outro. Eles espe-
ram que a ex-ministra da
Saúde e da Defesa Mi-
chelle Bachelet, líder nas
pesquisas de opinião,
não alcance os votos ne-
cessários para vencer as
eleições deste domingo.

A candidata, que
tem o apoio do presi-
dente Ricardo Lagos,
ambos socialistas , pre-
cisa de 50% dos votos
mais um para assumir o
cargo em 2006.

Médica, separada e
elogiada por sua gestão
nas duas pastas que
ocupou durante o gover-
no Lagos, Bachelet disse
que não vê problema al-
gum em ter que enfren-
tar um segundo turno.

�Serei a primeira mu-
lher a me tornar presiden-
te do Chile�, afirmou ela.
Se vencer, representará o
quarto governo da coli-
gação entre socialistas e
democratas-cristãos  que
nasceu com a volta da de-
mocracia ao Chile em
1989.

Como Lagos, Bache-
let foi contra a ditadura
de Augusto Pinochet
(1973-1989). Já seus ad-
versários se silenciaram
ou apoiaram a ditadura.

Dona pode pegar
21 anos de prisão

Daslu

O Ministério Públi-
co Federal ofereceu de-
núncia à Justiça contra
Eliana Tranchesi, dona
da butique de luxo
Daslu. Ela é acusada de
formação de quadrilha,
descaminho aéreo con-
sumado e descaminho
aéreo tentado (fraude
em importações) e falsi-
dade ideológica. A soma
das penas mínimas dos
crimes pelos quais res-
ponde somam 21 anos
de prisão.

Ela chegou a ser
detida quando a Polícia
Federal realizou uma
grande operação dentro
da loja por suspeitas de
sonegação de impostos.

A Operação Narciso,
em que Eliana foi detida,
aconteceu em 13 de ju-
lho e contou com a parti-
cipação de 250 policiais
federais e 80 auditores
da Receita Federal.

trabalha na Ford, e há sete
anos se fantasia para, sem
cobrar nada,  alegrar pes-
soas em hospitais, casas
de recuperação, asilos e
outros locais que abri-
guem crianças e adultos
deficientes, com câncer e
HIV (o vírus da aids).

Ele recusa convites
para eventos pagos e atua
como voluntário o ano
inteiro.  Seu objetivo é in-

centivar outras pessoas a
também desenvolverem
esta atividade. �Vivo de
meu serviço, os amigos
me ajudam para conse-
guir as contribuições e
escolhemos a instituição
que receberá os brindes�,
explica. �É  minha manei-
ra de retribuir o que al-
canço�, revela Marcelinho.
Contatos pelo endereço
jesus.marcelonhoque@ig.com.br

O Comitê de Cida-
dania dos Trabalhado-
res na Ford levará as 190
crianças e adolescentes
da Creche Maria Cursi,
que ajuda a manter, para
um passeio amanhã nu-
ma chácara em Porto Fe-
liz, São Paulo.

Lá a garotada passa-
rá o dia na piscina, com
palhaços, comendo chur-
rasco, participando de
brincadeiras recreativas e
de outras atividades de
lazer infantil. O local é
de Nivaldo de Souza, en-
carregado de produção
na fábrica de São Bernar-
do e membro do Comitê,
que há quatro anos já rea-
lizou atividade igual.

O Comitê responde
pela organização do e-
vento, transporte etc. �É
tudo muito divertido�,
garante Nivaldo. �Sempre
que posso, participo das
brincadeiras com a garo-
tada�, conclui.

Ainda na Ford, con-
tinua a arrecadação para
o Natal Sem Fome em
todos os 20 prédios. No
101 e 102, por exemplo,
o ponteador Joel Ribei-
ro passa a lista para re-
colher a contribuição de
cada um dos cerca de
300 companheiros nos
setores.


