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A transposição não irá afetar o curso natural do rio. Apenas 1% das suas águas serão utilizadas

Transposição do rio São Francisco

Volks

Água e desenvolvimento para
12 milhões de brasileiros

Desenvolver e
dinamizar a
economia de uma
região que há
séculos sofre com a
indústria da seca
são os principais
objetivos da
transposição do Rio
São Francisco.
Conheça na página 3
detalhes do projeto
que vai beneficiar 12
milhões de
brasileiros.

Assembléia será no pátio, às 15h.  Página 2

Trabalhadores na
Volks votam hoje
proposta do TST

PF prende político
do PSDB com 500
quilos de cocaína

Convocação do
Congresso poderia

ser evitada
Oposição quer trabalhar durante o recesso
só para manter Conselho de Ética. Bastaria

trabalhar às segundas e sextas-feiras.
Página 4

Candidato do PSBD afirma que dinheiro do
tráfico pagaria sua campanha a deputado
estadual. O curioso é que essa notícia saiu
primeiro na imprensa da Argentina. Página 4

Padrinhos na
Scania e Brasmetal

presenteiam 310
crianças

Ação foi na campanha
Natal Sem Fome.

Página 2
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Político do PSDB é preso com 500 kg de cocaína
Tráfico tucano

Apreensão do avião do tucano que levava R$ 60 milhões em cocaína

Os brasileiros que
quiseram saber quem tra-
ficava 500 kg de cocaína
apreendidos semana pas-
sada no interior do Pará
tiveram que recorrer à
imprensa argentina. Mais
precisamente ao jornal La
Nación, pois no Brasil ne-
nhuma grande publicação
deu a notícia de que o
traficante era Misilvam
Chavier dos Santos, o
Parcerinho , filiado ao
PSDB, que transportava a
droga. Algumas notinhas
saíram só ontem.

O traficante tucano
foi candidato a prefeito
de Tupiratins, no Estado
de Tocantins, pelo PSDB
em 2004. Recebeu forte
apoio do senador Eduar-
do Siqueira Campos, que
dirige os tucanos no To-
cantins. Misilvan é inves-
tigado há três anos pela
PF mas foi só depois de
sua prisão que o PSDB de
Tocantins resolveu desfi-
liar o traficante.

Parcerinho foi preso
pela Polícia Federal (PF)
sexta-feira passada quan-
do tentava voltar de São
Paulo para o Tocantins
depois que seu carrega-
mento de meia tonelada
de cocaína foi apreendi-
do em aeroporto clandes-

tino na fronteira com o
Estado do Mato Grosso.
A droga, avaliada em R$
60 milhões, iria para Eu-
ropa e EUA.

A agência de notí-
cias Reuters noticiou o
escândalo e distribuiu a
informação para toda a im-
prensa brasileira, mas só

poucos e pequenos jor-
nais e tevês publicaram.
Mesmo assim, esconden-
do que o traficante per-
tencia ao PSDB.

Dinheiro ia financiar campanha
O silêncio da im-

prensa e dos meios de
comunicação foi o opos-
to do que ocorre em ca-
sos bem menores mas
que envolvem gente que
mexe com os interesses
das elites.

Aliás, a atuação da
mídia foi duramente de-
nunciada no 5º Congres-
so dos Metalúrgicos.

No sábado, Parceiri-
nho, que também já foi
candidato a deputado
estadual, admitiu o cri-

me em entrevista para
jornalistas.

Ele disse que rece-
beria R$ 400 mil reais
pelo transporte e usaria
o dinheiro  em sua cam-
panha eleitoral para de-
putado estadual.

Pallmann
Reunião hoje, às 17h, na
Regional Diadema, para
discutir problemas
internos.

Campeonato de Futsal
Reunião hoje, na Sede do
Sindicato, às 17h, para
tratar do campeonato de
futsal. Todos os boleiros
estão convidados.

Combate ao Racismo
Reunião aberta da
Comissão de Combate ao
Racismo sexta-feira, às
17h30, no Centro de
Formação Celso Daniel.

Arnaldo Pollone
Nesta sexta-feira nossa
equipe de sindicalização
estará na Arnaldo
Pollone, durante os
horários de almoço,
próximo ao restaurante.
Na terça-feira, a
sindicalização será na
Weg, também no horário
de almoço.

Baile é sábado
na Sede

AMA-ABC

O grupo Talento Mu-
sical é o convidado do
baile da AMA-ABC que
acontece neste sábado,
a partir das 18h30, na
Sede do Sindicato.

As reservas de mesa
devem ser feitas pelo te-
lefone 4127-2588 até
sexta-feira.

Deputados e senado-
res podem tomar a medi-
da bastante impopular de
auto-convocar o Congres-
so Nacional para funcio-
nar durante o recesso,
que começa dia 16, ape-
nas para permitir o fun-
cionamento do Conselho
de Ética da Câmara, órgão
que analisa as CPIs.

A convocação extra-
ordinária daria a cada par-

Governo é contra, mas auto-convocação pode sair
Congresso Nacional

lamentar o rendimento
extra de R$ 102.777,76
brutos (sem desconto do
Imposto de Renda). Se-
riam três salários em de-
zembro (o normal, o 13º
e a ajuda de custo refe-
rente a 2005), dois em ja-
neiro (normal e ajuda de
custo) e três em feverei-
ro (normal, mais ajuda de
custo de 2005 e 2006).

O líder do governo na

Câmara, Arlindo Chinaglia
(PT-SP), afirmou que, se
dependesse do presiden-
te Lula, não haveria con-
vocação extra.

O deputado avaliou
que a convocação provo-
cará uma reação dura da
sociedade devido ao pa-
gamento de super salá-
rios. �Não creio que seja
um bom exemplo�, disse
o líder do governo.

Chinaglia propõe que
o presidente da Câmara
converse com os inte-
grantes do Conselho de
Ética e peça para que
eles trabalhem também às
segundas e sextas-feiras
- coisa que não fazem ho-
je - de maneira a fazer o
funcionamento do Con-
selho ser mais rápido e
evitar o desgaste que a
convocação traria.

Regional
Diadema fechada
amanhã e depois

A Regional Diadema
permanecerá fechada
amanhã e sexta-feira de-
vido ao feriado pelo ani-
versário da cidade.

Jornal do Tocantins



Assembléia decisiva hoje
Volks

Produção de veículos cresceu 12%
Montadoras
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Festa das crianças apadrinhadas pelos trabalhadores

Grupos na Scania e Brasmetal
atendem 310 crianças

Natal Sem Fome

Medo
Serra articula para
acabar com a reeleição
para a Presidência da
República.

Prepotente
Ele está tão certo de que
será o candidato do
PSDB à Presidência, que
negocia com o PFL a
vaga de vice na chapa.

Crise nos tucanos
Perguntado sobre a
movimentação, Alckmin,
que também é candidato,
disse que Serra não irá
disputar o cargo.

Racha mesmo
Aécio Neves, outro
candidato, também ficou
bravo e disse que
ninguém definiu nada.

Seu bolso
O valor do seguro
obrigatório (Dpvat) dos
carros de passeio, motos,
caminhões e outros
subirá entre 12% e 43%
a partir de 1º de janeiro.

Quanto
Automóveis passarão dos
atuais R$ 53 para R$ 76
e motos vão de R$ 96
para R$ 137.

Boa notícia
A dívida externa
diminuiu R$ 20 bilhões
em agosto.

Outra boa
A inflação na cidade de
São Paulo caiu em
novembro após subir
por dois meses seguidos.

Ketchup contaminado
Testes encontraram
pêlos de ratos e pedaços
de insetos nas seguintes
marcas de ketchup:
Extra, Great Value/Wal
Mart, Predilecta, Scooby
Doo Carrefour e
Tomatino.

Absurdo
Como os exames foram
da Pro Teste, que não é
considerada oficial, a
entidade não pode
impedir a venda dos
produtos contaminados.

Caixa 2
Carlos Velloso,
presidente do Tribunal
Superior Eleitoral, quer
prisão e multa contra ela.

Copa do Mundo
Saíram os cabeças-de-
chave do mundial: Brasil,
Alemanha, Argentina,
Espanha, França,
Inglaterra, Itália e
México. Os demais três
times de cada grupo
saem  na sexta.

Os companheiros na
Volkswagen votam hoje,
às 15h, em assembléia
conjunta no pátio, se a-
ceitam ou não proposta
apresentada na segunda-
feira pelo Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST), em
Brasí-lia.

Pela proposta, dos 17
dias da greve a monta-
dora pagará cinco dias e
os trabalhadores compen-
sarão seis dias em sába-
dos (sem pagamento de

adicionais de hora-extra),
sendo dois desses sába-
dos ainda neste mês. O
pagamento dos 11 dias
será nesta sexta-feira, dia
9. Os seis dias restantes
já estão descontados.

Também na sexta-fei-
ra, haverá o pagamento da
PLR no valor de R$
4.750,00 (sobre este valor
serão descontadas as an-
tecipações e a primeira
parcela, de R$ 2 mil,  paga
em abril passado).

A proposta é consi-
derada como a última
para um acordo sem de-
pender de uma decisão
da Justiça do Trabalho.

Na última sexta-feira,
o Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo
indeferiu pedido do Sin-
dicato para  execução da
sentença, o que desobri-
gou a Volks de efeturar
o pagamento antes do
julgamento do recurso
pelo TST.

Decisão certa
Acertamos em aprovar
no 5º Congresso o novo
formato para a Tribuna
Metalúrgica. Desta
maneira, nosso jornal
encontrou o caminho
para crescer e tornar-se
um jornal regional para
ser a voz dos
trabalhadores nos
bairros. Percebemos a
imensa quantidade de
jornais que existem na
região, a maioria ligados
a grupos políticos
conservadores que não
informam nem integram
as comunidades.
Esperamos que a
Tribuna cumpra esse
papel.

Antonio Pereira
Campos, Boquinha,
Federal Mogul

A produção de veícu-
los pelas montadoras ins-
taladas no Brasil foi de
213 mil unidades em no-
vembro deste ano. O nú-
mero significa crescimen-
to de 12% sobre a  produ-
ção de outubro.

O número de veícu-
los licenciados aumen-
tou 15%, o equivalente a
158 mil automóveis. Os
números foram divulga-
dos ontem pela Anfavea.

Comparada ao mes-
mo período do ano pas-

sado, a produção cresceu
5,8% e o licenciamento,
14,1%.

Já as exportações fo-
ram 5,2% maiores em no-
vembro, com a venda de
64.898 carros, contra
61.683 em outubro.

Em uma grande festa
no Sesi Diadema, no últi-
mo sábado, os grupos Su-
per Amigos (formado por
companheiros na Scania)
e o Marcando Território
(trabalhadores na Bras-
metal)  entregaram sacolas
de Natal para 250 crianças
carentes de Diadema.

São doações de tra-
balhadores e trabalhado-
ras que decidiram apadri-
nhar as crianças. Em cada
sacola, as crianças rece-
bem roupas, calçados e
brinquedos. No sábado
outras 70 crianças de
Mauá também ganharão.

�É muito gratificante.
Nos sentimos orgulhosos
e estimulados a trabalhar
para aumentar a cada ano
o número de crianças be-
neficiadas�, disse Claudio
Roberto Ribal, do Comitê
Sindical na Scania.

Arrecadação na Fibam
Na próxima segunda-

feira, os companheiros na
Fibam, de São Bernardo,
também poderão se en-
gajar na campanha Natal
Sem Fome. Será montado
um posto de coleta de ali-
mentos não perecíveis,
que arrecadará durante
toda a semana. As doa-
ções serão destinadas à
Igreja de Piraporinha.

Correios aceitam padrinhos
Todos os anos crian-

ças mandam aos Cor-
reios milhares de cartas
ao Papai Noel com os
mais diversos pedidos.
A empresa cuida para
que cada criança rece-
ba uma resposta. Uma
das formas é por ado-
ção de cartas.

Pelo telefone 0800-
57-00100, a pessoa des-
cobre qual o local mais
próximo para leitura e
adoção das cartas. Ela
vai ao local e seleciona

a carta que mais cha-
mou sua atenção e in-
forma se deseja adotá-
la, ou seja, atender o
pedido da criança. Não
há limites para a quan-
tidade de adoções.

A pessoa se encar-
rega da compra dos pre-
sentes e escolhe entre
entregá-los pessoalmen-
te ou enviar gratuitamen-
te pelos Correios, postan-
do no mesmo ponto de
leitura onde efetuou a
adoção da cartinha.

SINDICALIZE-SE

Ato lança campus
da Unifesp em

Diadema

Educação

Ato do Ministério
da Educação e da Prefei-
tura de Diadema lança
hoje o campus da Uni-
versidade Federal de
São Paulo (Unifesp) na
cidade.

A universidade vai
oferecer os cursos nas
áreas de Química, Ciên-
cias Biológicas, Enge-
nharia Química e Farmá-
cia/Bioquímica.

As aulas vão come-
çar no segundo semes-
tre do próximo ano. No
primeiro ano serão aber-
tas 50 vagas em cada
curso, que terão duração
de cinco anos em perío-
do integral.

O ato acontece no
Teatro Clara Nunes, a
partir das 10h.
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Água para o semi-árido!
Transposição do São Francisco

Aspectos
jurídicos do

assédio moral

Departamento Jurídico

A transposição do
Rio São Francisco é a
principal ação do gover-
no para enfrentar os pro-
blemas de abastecimen-
to de água que hoje afli-
gem por volta de 12 mi-
lhões de pessoas no se-
mi-árido nordestino.

Como o objetivo é
desenvolver e dinamizar
a economia da região, o
projeto prevê obras de
infra-estrutura hídrica,
para armazenagem e dis-
tribuição de água, e tam-
bém ações de revitaliza-
ção do rio e recupera-
ção do meio ambiente,
com obras de saneamen-
to básico em 400 cida-
des ribeirinhas.

Estudos do governo
mostram que a transpo-
sição das águas terá im-
pacto positivo no semi-
árido, com ampliação do
setor de serviços, da
agricultura e da pisci-
cultura, além da criação
de gado na zona rural.

Integração
A transposição das

águas vai permitir a in-
tegração do São Francis-
co às bacias de rios in-
termitentes (que sofrem
interrupções por causa
da falta de chuva) do se-
mi-árido, beneficiando
cinco Estados.

Junto com o progra-
ma estão programadas
também ações emergen-
ciais como a construção
de cisternas, abertura de
poços e de pequenos a-
çudes para atender a po-
pulação rural dispersa.

�O projeto não deve
ser visto como a solu-
ção de todos os proble-
mas do Nordeste, mas
vai atender às necessi-
dades de parte da popu-
lação que hoje é atingi-
da pela seca�, explicou
Pedro Brito, chefe de
gabinete do Ministério
da Integração Nacional.

� A transposição vai captar 26 metros cúbicos de água por segundo, que
representa apenas 1% da água que o São Francisco joga no mar.

� Os investimentos serão da ordem de R$ 4 bilhões, equivalente aos recursos
que o governo federal gasta durante dois períodos de seca.

� Faixas de terra de dois quilômetros que margeiam cada lado dos futuros
canais foram declaradas de utilidade pública para fins de reforma agrária,

evitando a especulação imobiliária.

Fim da indústria da seca
O deputado federal

Fernando Ferro (PT-PE),
relator da emenda que
cria o fundo permanente
para revitalização do São
Francisco, disse que en-
tre os opositores ao pro-
jeto existe gente séria,
gente com pouca infor-
mação e gente oportunis-
ta e má informada.

Ele acredita que par-
te das resistências vêm
de pessoas com interes-
ses locais. �A transposi-
ção afeta interesses his-

tóricos e o poder políti-
co local e regional�, ex-
plicou o parlamentar.

Para Pedro Brito, o
projeto terá uma reper-
cussão oposta à lógica da
indústria da seca. �É um
projeto que vai contra os
interesses da elite, que
se vale da pobreza para
se beneficiar�, diz.

Estudos do Banco Mun-
dial sobre cidades do
semi-árido mostram que
os projetos de irrigação
na Bahia e em Pernam-

buco permitiram o desen-
volvimento da região do
São Francisco, geraram di-
visas e empregos e con-
tribuíram para a melhoria
da qualidade de vida das
populações locais.

�Não vejo razão para
impedir que esses bene-
fícios se estendam às po-
pulações de outros Esta-
dos�, disse Luiz Carlos
de Farias, presidente da
Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São
Francisco e Parnaíba.

A transposição das águas do Velho Chico vai permitir a integração
das bacias hídricas. Estão definidos dois eixos:

No Eixo Norte, as águas serão captadas na região de Petrolândia e Floresta (PE),
depois da barragem de Sobradinho, e através de canais de concreto vão aumentar a

vazão da Bacia dos Rio Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi, e manter açudes
estratégicos no Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.  O ponto de captação de
água no Eixo Leste será no lago de Itaparica, na região de Cabrobó (PE). Essa

água, que também seguirá por canais artificiais, vai aumentar a vazão das bacias
dos rios Moxotó, Ipojuca e Paraíba, em Pernambuco e Paraíba.

Mais empresários presos
Operação Babilônia

A Justiça se posiciona
há algum tempo sobre a
caracterização de assédio
moral e sua reparação.
Notícias de jornais sobre
o assunto fizeram com
que diversos metalúrgicos
viessem se informar no
Departamento Jurídico.

A configuração de as-
sédio moral, na Justiça do
Trabalho, leva em conta
critérios objetivos, como a
ocorrência do fato que cau-
se constrangimentos ou
constrição na relação de
trabalho, além de critérios
subjetivos, como a presen-
ça do dano moral sofrido
por quem foi assediado.

Com esses requisitos,
comprovados por quem
foi assediado, a reparação
do dano, via indenização,
também dependerá de
cada caso. As empresas se
preparam para possíveis
ocorrências de assédio ao
fazer seguros contra es-
sas práticas.

A pressão por au-
mento de produtividade, o
exagero na fiscalização do
trabalho, a determinação
para a execução de tare-
fas além do conhecimento
do trabalhador, o desem-
penho de funções muito
aquém da sua capacidade,
a discriminação no traba-
lho de grupo, o não repas-
se injustificado de tarefas,
a humilhação e repreensão
perante os colegas, a a-
meaça de punição, tudo
isso configura prática de
assédio moral. Se a atitude
do patrão for genérica,
contra todos os trabalhado-
res, o dano moral poderá
sair da esfera individual e
passar à esfera coletiva, fa-
zendo com que uma possí-
vel indenização também
seja de ordem coletiva.

O trabalho preventivo
é muito importante. O tra-
balhador tem que se mobi-
lizar contra qualquer práti-
ca de assédio. Para isso, os
sindicatos devem estar
atentos e promover discus-
sões como nosso Sindicato
faz. Ainda assim, se a prá-
tica continuar e se preciso
for, vamos buscar a repa-
ração necessária e possível.

Para entender melhor
esta questão, assista a pa-
lestra que a juíza aposen-
tada do TRT de São Paulo,
Maria de Fátima Zanetti,
fará nesta sexta-feira, às
9h30, no Centro de For-
mação Celso Daniel.

Até o fim da manhã
de ontem, a Polícia Fede-
ral já havia prendido oito
empresários por crime de
formação de quadrilha.

As detenções foram
parte de uma megaope-
ração realizada no Rio de
Janeiro para cumprir cer-
ca de 30 mandados de
busca e apreensão e de

Eleição de Cipa na
Mercedes e GKW

Organização

Os trabalhadores na
GKW e na Mercedes-
Benz, em São Bernardo,
vão às urnas amanhã e
devem escolher os can-
didatos apoiados pelo
Sindicato porque são
comprometidos com a
melhoria das condições
de vida no trabalho. Vo-
tem com consciência!

prisão contra empresá-
rios suspeitos de forma-
ção de quadrilha, sonega-
ção de impostos e envio
ilegal de dinheiro para o
exterior.

A ação fez parte da
Operação Babilônia, ini-
ciada há seis meses pela
Polícia Federal e outros
organismos.

O advogado Chaim
Enoch, sócio majoritário,
dos Escritórios Enoch, foi
um dos presos no início
da manhã, na casa dele,
também no Rio.

Através de seu escri-
tório, no Centro da cida-
de, eram abertas empre-
sas no Uruguai para lava-
gem de dinheiro.


