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Assessor do Sindicato é o novo
ministro de Direitos Humanos

Paulo Vannuchi
(foto) é o novo
ministro da
Secretaria Especial
de Direitos
Humanos (SEDH).
Assessor político do
Sindicato há mais
20 anos, Paulinho,
como é conhecido
pela categoria,
dedicou grande
parte da sua vida à
denúncia da tortura
durante a ditadura
militar.
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Ato exige reintegração
Demissão na Pertech

Equipe
Lula pediu que os
ministros candidatos nas
eleições do próximo ano
deixem o cargo em
janeiro.

Crítica
Professores da Faculdade
de Urbanismo da USP
criticaram a falta de
visão histórica de Serra
por ele mudar o projeto
dos CEUs.

Mais educação
Protesto de estudantes
na capital exigiu que o
governador Alckmin
desista do veto ao
aumento de verbas para
as universidades
estaduais no próximo
ano.

Aí tem!
Reajustes e aditivos
contratuais do governo
estadual já aumentaram
em R$ 200 milhões as
obras de rebaixamento
da calha do rio Tietê.

Faxina
O prefeito de
Caraguatatuba, José
Pereira de Guiar (PSDB),
alugou fazenda na
periferia para deixar os
mendigos da cidade. Mas
só durante o verão.

Vai sair!
Lula pretende encerrar o
debate sobre a
transposição do rio São
Francisco nesta semana,
ao receber dom Luiz
Flávio Cappio, bispo de
Barra (BA).

Ele merece
Pelo menos no Cine
Leblon, no Rio, o filme
sobre Vinicius de Moraes
tem mais público que o
de Harry Porter.

Vai um aí!
Os comerciantes do ABC
estimam que as vendas
deste ano serão 30%
maiores que as do ano
passado.

Desperdício
Mais de 30 milhões de
pessoas pagam
anualmente o seguro
obrigatório de carro.

Privataria
O governador Aécio
Neves (PSDB) quer
vender 20% do capital da
Companhia de
Saneamento de Minas.

Feminismo
No Acre, duas jovens da
tribo dos yawanawás
desafiaram o machismo e
se tornaram pajés, as
primeiras líderes
espirituais no Estado.

Metal 2
Os companheiros na
Metal 2 têm reunião hoje
na Regional Santo André
para discutir assuntos
internos. Elas vão
acontecer em três
horários, às 10h, 15h e
18h. Regional fica na
Rua Senador Fláquer,
813, Centro.

Weg
Equipe de sindicalização
estará hoje na Weg, em
São Bernardo, durante o
horário de almoço. Não
perca de oportunidade e
fique sócio.

Eleição realizada na
semana passada entre os
trabalhadores na Scania,
de São Bernardo, comple-
tou os seis nomes que
faltavam para integrar o
SUR - Sistema Único de
Representação.

Os companheiros do
SUR, num total de 16, te-
rão as mesmas atribui-
ções da Comissão de Fá-
brica e do Comitê Sindi-
cal de Empresa.

Dez já haviam sido
escolhidos no processo
eleitoral dos comitês sin-
dicais realizado no meio
do ano, e agora foram
eleitos mais seis.

Os novos represen-

Os trabalhadores na
Pertech, em São Bernardo,
pararam a produção du-
rante ato realizado na
portaria da empresa, exi-
gindo a reintegração do
companheiro Antônio Be-
zerra da Silva, represen-
tante sindical demitido
por razões políticas.

Por ordem judicial,
Antônio foi obrigado a
retirar a barraca na qual
estava acampado na cal-
çada da Pertech.

Ao mesmo tempo o
Sindicato dos Químicos
do ABC conseguiu limi-
nar para que ele concor-
ra à eleição de CIPA que

tantes eleitos são Silvio
e Jânio (setor administra-
tivo), Vidal (setor de mo-
tores e eixos), Vânio e Ca-
ramelo (setores chassis,
KD, reposição, garantia,
manutenção e recebimen-
to), e Marcos (setores de
pintura e cabinas I e II).

José Roberto, coor-
denador do SUR, e Daniel

Hoje, os trabalhado-
res na Ford escolhem os
novos representantes do
SUR. A chapa única é for-
mada por Alemão, Baca-

Calazans, do Comitê Sin-
dical, parabenizaram os
trabalhadores pelo alto
comparecimento às urnas.

Eles disseram que
mais de 90% dos compa-
nheiros fizeram questão
de votar, e essa grande
participação aumenta ain-
da mais a responsabilida-
de dos eleitos.

Ford

Trabalhador vai hoje à urna
lhau, Barbosa, Índio, João
Cayres, Macedo, Olavo,
Paulo Brasil, Paraíba, Pe-
drinho, Sapinho, Vagner e
Zé Goiaba.

acontece quinta-feira.
�Estamos confiantes

numa vitória�, disse Wan-
derley Salatiel, diretor do
Sindicato.

Ele acrescentou que

novos atos serão realiza-
dos, inclusive na portaria
dos principais clientes da
empresa, e também junto
à BVQI, empresa certifica-
dora da ISO à Pertech.

Ato exige liberdade de organização sindical

Amanhã é dia de e-
leição na Pollone de São
Bernardo, e os trabalha-
dores devem escolher
uma CIPA comprometida
com a melhoria das con-
dições de trabalho. Vo-
tem conscientes em Val-
dir de Oliveira Araújo (Di-
ca), Mauro dos Santos
(Maurão), Reginaldo Apa-
recido (Mecânico) e Wil-
son de Paulo Mesquita.

Magnetti Mareli
Também amanhã os

trabalhadores na Mag-
netti Mareli em Santo
André, escolhem a nova
CIPA e o candidato apoia-
do pelo Sindicato é o
companheiro Doacir, nº 2.

Eleição de CIPA
na Pollone e

Magneti Marelli

Organização

Nos últimos 16 anos,
os companheiros na Ma-
kita, em São Bernardo,
realizaram a confraterni-
zação de fim de ano a
partir do almoço do últi-
mo dia de serviço. Este a-
no, porém, sem consultar
a representação dos traba-
lhadores, a empresa mar-
cou uma confraternização
para a próxima sexta-feira
após o final da jornada.

Em protesto contra a
decisão e em defesa do
retorno da prática habi-
tual, o pessoal na Makita
realizou assembléia na úl-
tima sexta-feira.

Claudio Miranda, do
CSE, disse ontem que as
negociações com a em-

Assembléia marca protesto
Makita

presa prosseguem.

Doação
O dirigente destacou

que, no próximo dia 20, os
trabalhadores na Makita

entregarão para o núcleo
Fazendinha os 730 quilos
de alimentos que recolhe-
ram para a Campanha Na-
tal Sem Fome. A entrega já
é feita há três anos.

Assembléia de protesto dos trabalhadores no refeitório da fábrica

FIQUE SÓCIO DO SINDICATO

Morre Dr. Freire
A diretoria e funcio-

nários do Sindicato se
solidarizam com a famí-
lia de José Augusto Al-
ves Freire, o Dr. Freire,
ex-advogado da entidade
falecido no último sába-
do. Seu corpo foi crema-
do domingo no Cemité-
rio de Vila Alpina. Freire
tinha 69 anos e traba-
lhou no Departamento
Jurídico do Sindicato
entre os anos 80 e 90.
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Paulo Vannuchi no governo Lula
Direitos Humanos

Paulinho é o terceiro assessor do Sindicato a ocupar um cargo no governo

Vida dedicada a denunciar a tortura

Anteprojeto coloca reforma em risco
Organização sindical

Foram muitos os nos-
sos encontros em 2005.
Cada uma das unidades
dos vários cursos, cada
debate, as oficinas e pla-
nejamentos, e esta coluna
na Tribuna se configura-
ram em momentos onde
vivenciamos intensamen-
te a Formação.

Debatemos temas di-
versos, enriquecemos o
nosso conteúdo teórico,
partilhamos experiências
de nossa ação sindical,
entre nós e com trabalha-
dores de outras regiões do
Estado de São Paulo.

Ainda nestes encon-
tros enriquecemos o nos-
so projeto de formação,
reformulando cursos, re-
vendo metodologias, ava-
liando resultados e  imple-
mentando projetos há
muito esperados. Para os
próximos três anos novos
cursos serão oferecidos e
temas já debatidos serão
aprofundados.

No entanto, é preci-
so ressaltar que talvez a
maior dádiva desses nos-
sos encontros é que eles
materializaram-se em es-
paços onde nos conhece-
mos melhor, onde dividi-
mos tristezas, partilhamos
preocupações pessoais,
choramos juntos, nos emo-
cionamos e festejamos
conquistas individuais e co-
letivas.

Experiência rica
Enfim, todos nós, me-

talúrgicas e metalúrgicos,
formadores voluntários e
profissionais, as equipes de
trabalho dos demais depar-
tamentos do Sindicato estão
fazendo do nosso projeto
de  formação uma expe-
riência rica, gratificante e
cutista em sua essência.

O ano desponta re-
pleto de desafios para a
classe trabalhadora. Va-
mos recebê-lo com a co-
ragem e a esperança de
quem continua tendo na
organização e na solida-
riedade entre os trabalha-
dores e trabalhadoras sua
fonte de energia para en-
carar o caminho a trilhar
pela frente.

Assim, inspirados na
lição do mestre Paulo Frei-
re, nos vemos em breve
para outros encontros.

Se nada ficar desta
experiência, algo, pelo
menos, esperamos que
permaneça: nossa confian-
ça no povo,  nossa fé
nos homens e na criação
de um mundo em que
seja menos difícil amar.

Nossos encontros

Departamento de Formação

O assessor político do
Sindicato, Paulo Vannuchi,
o Paulinho, assumirá hoje o
cargo de ministro da Se-
cretaria Especial de Direi-
tos Humanos (SEDH).

Criada no início do
governo Lula para articu-
lar e implementar as po-
líticas públicas voltadas
para a promoção e prote-
ção dos direitos huma-
nos no Brasil, a Secreta-
ria perdeu o status de
ministério há pouco me-
nos de cinco meses.

Até essa data a Se-
cretaria foi conduzida
pelo ministro Nilmário
Miranda. Em julho, lei
aprovada pelo Congresso
Nacional e sancionada
pelo presidente devolveu
o status de ministério e
desfez um dos atos do
governo Lula mais critica-
dos pelos movimentos e
entidades da área.

Dedicação
�Esse é o tema de mi-

nha vida�, disse ontem
Vannuchi ao se despedir
da diretoria do Sindicato.
�Nós perdemos, mas o
Brasil ganha�, respondeu
o presidente do Sindica-
to José Lopez Feijóo, ao
falar do perfil de Van-
nuchi para o cargo.

Ele afirmou que a Se-
cretaria terá como primei-
ra missão a abertura dos
arquivos da ditadura mi-
litar prometida pelo go-
verno até o final deste
ano. �É um assunto sem-

pre tratado com muito
cuidado e há uma pres-
são forte dos familiares
dos desaparecidos polí-
ticos�, afirmou.

A escolha de Paulinho
foi feita semana passada
pelo presidente Lula, de
quem é amigo pessoal, de-
pois do assessor político
lhe apresentar uma lista
com 47 nomes que pode-
riam ocupar a pasta. �O pre-
sidente me disse que to-
dos aqueles nomes eram
bons, mas escolheu a mim.
Acho que ele preferiu ter
gente próxima por perto�,
enfatizou Vannuchi.

Ele é a terceira pes-

soa a ter assessorado o
Sindicato a ocupar um
cargo no governo. As ou-
tras são Matilde Ribeiro,

A militân-
cia política de
Paulo Vannuchi,
55 anos, vem do
final dos anos
60 quando en-
trou para o Cen-
tro da Faculda-
de de Medicina
da USP, curso
que não con-
cluiu.

Foi preso político
em São Paulo em 1971 e
um dos 34 signatários
do dossiê entregue a
OAB,em outubro do ano
de 1975, arrolando os no-
mes de 233 torturadores,
descrevendo os métodos
de tortura, as unidades
onde eram praticadas, e
apresentando uma lista

dos assassina-
dos desde 1964.

Ele traba-
lhou na equipe
que realizou o
projeto de pes-
quisa Brasil Nun-
ca Mais, exausti-
vo levantamento
das torturas e
dos assassina-

tos praticados pelos or-
ganismos de repressão
política durante o regi-
me militar.

É autor de alguns
capítulos e do texto fi-
nal do livro publicado
pela Editora Vozes, hoje
na 31ª edição, coordena-
do por Dom Paulo Evaris-
to Arns, ex-cardeal-arce-
bispo de São Paulo.

Desse período até
1985 fundou e foi mem-
bro do Centro de Edu-
cação Popular do Insti-
tuto Sedes Sapientiae, mi-
nistrando programas de
formação política para
comunidades de base em
bairros pobres da perife-
ria de São Paulo.

Depois, foi coorde-
nar o Departamento de
Formação do Sindicato,
onde se  tornou asses-
sor político e consultor.
Também foi assessor po-
lítico do PT na Câmara
de Vereadores de São
Paulo e acompanhou to-
das as campanhas elei-
torais de Lula, além de
coordenar o Instituto Ci-
dadania.

Não bastassem todas
as dificuldades de nego-
ciação de um texto con-
sensual para reforma sin-
dical, a Comissão de Tra-
balho da Câmara dos De-
putados pode aprovar
hoje anteprojeto do de-
putado Marcelo Barbieri
(PMDB/SP) que não muda
nada na organização sin-
dical brasileira.

Segundo presidente
do Sindicato, José Lopez
Feijóo (foto), que vai a
Brasília acompanhar a
sessão da Comissão, o
anteprojeto é um retro-
cesso na estrutura sindi-
cal. �Ele restringe a orga-
nização no local de tra-
balho e omite a negocia-
ção coletiva no setor pú-
blico; mantém o imposto
sindical no setor privado,
o cria para o setor públi-

co e não reconhece as
centrais sindicais�, lista o
presidente do Sindicato.

Ataque
O texto original da

reforma, aquele discuti-
do no Fórum Nacional do
Trabalho durante quase
dois anos, teve forte re-
sistência de tramitação.

Com isso, as centrais
passaram a apoiar substi-

tutivo do deputado Tarcí-
sio Zimmermann (PT/RS).

O secretário-geral da
CUT, Artur Henrique da
Silva, diz que esse subs-
titutivo tem restrições,
mas afirma que sua trami-
tação deve continuar. �Ele
torna possíveis as altera-
ções que contemplam os
pontos da nossa platafor-
ma democrática básica de
reforma sindical�, diz ele.

Para Feijóo, o ante-
projeto segue a lógica de
ataques ao movimento
sindical e aos trabalhado-
res. �Semana passada, o
relatório da CPI da Terra
criminalizou os trabalha-
dores rurais e livrou a
cara do latifúndio. Ago-
ra, o anteprojeto coloca
por terra a democratiza-
ção do movimento sindi-
cal�, criticou.

secretária da Igualdade
Racial e Oswaldo Bargas,
secretário do Ministério
do Trabalho.

Mais de
100 mil bolsas

ProUni

As inscrições para a
seleção do ProUni co-
meçaram ontem e vão
até o dia 2 de janeiro.

O Prouni é programa
do governo federal que
oferece bolsas integrais
e parciais nas faculda-
des para quem tem bai-
xa renda familiar.

Para o próximo ano
o governo vai oferecer
mais de 100 mil bolsas.

Para concorrer, é
essencial que o candi-
dato tenha feito o Enem
- Exame Nacional de En-
sino Médio e provar que
cursou ensino médio
em escola pública.

As devem ser feitas
via internete pelo portal
do Ministério da Educa-
ção www.mec.gov.br/
prouni
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Candidata socialista está
no 2º turno no Chile

América Latina

Ainda não foi desta vez
que a Fiel conseguiu
comemorar o título de
campeã brasileira.

Taí uma torcida que não
merecia esse castigo,
pois acompanhou o
Corinthians mesmo nos
momentos mais difíceis.
Como sempre, aliás.

Domingo, o Internacional
conseguiu uma pequena
vingança contra o Timão.

Fernandão, o autor do
gol da vitória da seleção
do Campeonato
Brasileiro, joga no time
de Porto Alegre.

O São Paulo estréia às
8h20 de amanhã, com
tevê, no Campeonato
Mundial de Clubes, em
Tóquio, no Japão.

O Tricolor enfrenta o Al-
Ittiad, da Arábia Saudita,
que venceu o Al-Ahly, do
Egito. O vencedor vai
para a final.

O time derrotado era o
favorito e estava invicto
há mais de 50 partidas.
O São Paulo que se cuide
para não engolir uma
zebra.

Ontem, o Deportivo
Saprissa, da Costa Rica,
venceu o Sydney FC , da
Austrália, e garantiu a
outra vaga para as
semifinais do Mundial.

Na quinta-feira, o time
latino-americano decide
com o Liverpool, da
Inglaterra, quem vai
para as finais.

Os times inglês e
brasileiro entraram
direto nas semifinais.

O que você acha da
chave do Brasil na Copa
do Mundo na Alemanha,
em 2006? Os
adversários da seleção
canarinho serão Croácia,
Austrália e Japão.

Já a Argentina está
novamente no grupo da
morte. Pega Sérvia e
Montenegro, Holanda e
Costa do Marfim. Felipão,
com a Seleção de
Portugal, enfrenta
Angola, México e  Irã.

A famosa vidente Mãe
Dinah disse que o
Palmeiras será campeão
da Libertadores. Ela já
havia dito isso sobre o
São Paulo. E acertou.
Será que acerta de novo?

Faltou pouco para a
médica socialista Michel-
le Bachelet (foto) vencer
no primeiro turno as elei-
ções de domingo no Chi-
le. Ela teve quase meta-
de dos votos contra 27%
dados ao segundo colo-
cado, o candidato da di-
reita Jorge Piñera. Eram
necessários 50% dos vo-
tos mais um para não ha-
ver segundo turno. O ter-
ceiro colocado foi o tam-
bém direitista Joaquin
Lavín, ligado a Pinochet,
que já declarou seu a-
poio para Piñera.

Assim que saíram os
resultados, Bachelet ad-
vertiu em um tom duro,
que não usou no primei-
ro turno, que nem todo
o dinheiro do candidato
da direita conseguirá
romper a vontade dos chi-

No próximo domingo
serão realizadas eleições
presidenciais na Bolívia e
as pesquisas são lidera-
das pelo líder popular de
esquerda e presidente do
partido Movimento Ao
Socialismo (MAS) Evo Mo-
rales (foto). Se vencer, será
a primeira vez na história
da América Latina que um
indígena se tornará presi-
dente da República.

Morales tem a simpa-
tia de Lula e de outros
mandatários progressis-
tas do continente e a to-
tal oposição dos EUA.

lenos no dia 15 de janei-
ro. Foi um ataque direto
contra a fortuna do bilio-
nário Piñera, seu adversá-
rio.

Bachelet, presa e tor-
turada durante a ditadu-
ra Pinochet, perdeu o pai,
general da Aeronáutica
que morreu de enfarte
durante uma sessão de
torturas. Ex-ministra da
Saúde e da Defesa do

governo anterior, ela per-
tence ao agrupamento de
centro-esquerda que as-
sumiu o poder no Chile
após a queda de Pinochet
em 89 e comanda o país
desde então.

Sua estratégia no se-
gundo turno será con-
quistar os votos recebi-
dos neste primeiro turno
pelo candidato comunis-
ta e buscar os eleitores
do centro. Eles seriam
simpatizantes da Demo-
cracia Cristã, que faz par-
te do grupo da candidata,
mas no primeiro-turno
parte deles eleitores te-
ria votado em Piñera.

Houve eleições tam-
bém para a Câmara e Se-
nado do Chile, onde o
grupo de Bachelet lidera-
va as apurações com mar-
gem folgada.

A 1ª Feira de Artes, com previsão
para março, vai reunir os
metalúrgicos e metalúrgicas que
pintam, esculpem, fazem artesanato,
cerâmica ou outras atividade
artística. Os trabalhos serão
expostos e vendidos. As inscrições
começam no final de janeiro!

Socialista também na Bolívia
Os americanos alegam

que o candidato é líder
dos chamados cocaleros,
que são pequenos plan-
tadores de cocaína. Mas
os norte-americanos es-
condem que estas pes-
soas são camponeses mi-
seráveis, arruinados pela
política criminosa de com-
bate às drogas que os
próprios EUA promovem
no continente.

Evo Morales nada
tem a ver com os grandes
traficantes, que conti-
nuam intocados no país.

Sua faixa de apoio es-

tendeu-se dos cocaleros
de início até atingir a
maior parte da população
pobre, que é a maioria dos
habitantes da Bolívia.

Feira de arte e Futsal no Sindicato
Nossa categoria deve se preparar desde já para duas atividades

que vão acontecer no primeiro semestre do próximo ano.

O Campeonato de Futsal voltará com
força total. Preparem sua equipes!
Cada equipe terá 14 jogadores e 2
representantes. A taxa de inscrição

por equipe será de R$ 200,00 e
todos têm de ser sócios.

As inscrições vão começar no final
de janeiro.

Sindicato fecha
de sexta-feira
a 9 de janeiro

Final de ano

As atividades na
Sede e Regionais do Sin-
dicato se encerram sex-
ta-feira, ao meio dia. O
retorno está previsto
para o dia 10 de janeiro.

Nesse período have-
rá plantão na Sede, em São
Bernardo até o dia 23, de
26 a 29 de dezembro e
de 2 a 9 de janeiro.

Clube
O Clube de Campo

abrirá nos finais de se-
mana deste período,
menos nos dias de Na-
tal e Ano Novo.

Cred ABC
A Cooperativa de

Crédito funcionará até
dia 23 e retornará dia 2.

Jurídico
Atendimento na Sede

a partir de 10 de janeiro:
Balcão - às segun-

das, quartas e sextas-fei-
ras, das 14h às 18h. Nas
terças e quintas-feiras,
das 9h às 13h.

Telefônico - das 9h
às 11h e das 14h às 17h,
de segunda a sexta-fei-
ra, pelo telefone 4128-
4207.

Dr. Possidônio -
(ações acidentárias),
toda segunda-feira, das
16h às 18h.

Dra. Solange -  ter-
ças-feiras das 9h às 12h
(falências). Quartas-fei-
ras das 16h às 18h e
quintas-feiras, das 9h às
11h (causas cíveis).

Fale direto
com  os

departamentos
Já estão funcionan-

do os ramais DDR na
Sede do Sindicato. Ago-
ra você fala direto com
os departamentos abai-
xo sem precisar passar
pela telefonista. O pre-
fixo de todos é 4128.

Presidência 4201

Secretaria-geral 4202

Secret. de base 4203

Asses. de base 4204

Imprensa 4205

Formação 4206

Atend. jurídico 4207

Saúde 4208

Arrecadação 4209


