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Crimes de racismo
pela internete começam

ser julgados

Montadoras
confirmam adiantamento

do 13º até março
A atuação do Sindicato garantiu a antecipação

do pagamento da primeira parcela do 13º salário,
beneficiando perto de 35 mil trabalhadores.

R$ 40 milhões no caixa
dois do PSDB e PFL

Investigação da Polícia Federal mostra um
esquema de caixa dois que teria distribuído
cerca de R$ 40 milhões a 156 políticos da
base do então presidente FHC. Os

envolvidos são, principalmente, do PSDB
e do PFL, incluindo Serra e Alckmin.

O dinheiro teria saído de 88 empresas
ligadas a Furnas. Como
não envolve a base aliada
do atual governo, os
dois partidos passaram
a desqualificar a lista
dos envolvidos e a
investigação.
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Moradores
de SBC fazem ato

por moradia
Moradores de
bairros do
Alvarenga exigem
que o prefeito
Dib pare com a
derrubada das
casas e cumpra
promessas de
melhorias feitas
na campanha
eleitoral. Página 3

Primeiro caso vem de Brasília.
Movimentos querem a punição

de culpados.

Página 4

Página 3

Cópia de lista elaborada
por um ex-diretor
de Furnas com
os políticos
beneficiados
pelo caixa dois
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A goleada do São
Paulo e a derrota

do Santos esquentaram
ainda mais o Campeona-
to Paulista.

Os resultados em-
bolaram a competi-

ção e colocaram de volta
à disputa times que esta-
vam afastados da briga
pelo título estadual.

Surpreendente é a
melhor palavra pa-

ra definir o resultado do
clássico.

Líder invicto e atra-
vessando ótima fa-

se, o Palmeiras era favo-
rito disparado ao en-
frentar um Tricolor des-
falcado, desmotivado e
com péssima campanha.

Outra surpresa é a
liderança do tor-

neio nas mãos do Noroes-
te. Quem arrisca dizer
até quando o time de
Bauru mantém a coloca-
ção?

O próprio Vander-
lei Luxemburgo, es-

pecialista em justificati-
vas, admitiu que a derro-
ta do Santos foi merecida.

Carlitos Tevez con-
tinua sendo o des-

taque no Corinthians,
porém Nilmar se firma
como companheiro ideal
do argentino e o centroa-
vante que faltava para o
Timão.

O ABC foi mal na
rodada.

O São Caetano de-
cepcionou ao ser

derrotado para o último
colocado. O Santo André
voltou a perder e está na
beira da zona de rebai-
xamento.

Mal começou o Pau-
listão e as atuações

dos árbitros já provocam
duras críticas.

Robinho e Cicinho
continuam jogando

bem no Real Madrid. Mas
foi só Ronaldinho Gaú-
cho não jogar para o
Barcelona começar a
perder.

Aberto primeiro processo
por racismo na internete

Crime virtual

Negros querem
prisão de acusado

Foi aberto em Brasília o
primeiro processo por crime
de racismo praticado na
internete, onde o Ministério
Público acusa o estudante
Marcelo Valle Silveira Mello
de difundir mensagens consi-
deradas ofensivas aos negros.

As mensagens foram
divulgadas entre junho e ju-
lho do ano passado no sítio
de relacionamento Orkut.

Marcelo, que estuda Le-
tras na Universidade de
Brasília, chamou os negros de
sujos, ladrões, vagabundos,
macacos subdesenvolvidos e
malandros.

Agora, está sendo acusa-
do da prática de três crimes
de racismo, sendo que a pena
de cada um deles pode che-
gar a cinco anos de prisão,
mais multa.

O Ministério Público
teve facilidade para identificar
o acusado, já que os participan-
tes das comunidades no Orkut
preenchem ficha pessoal.

O promotor Marcos An-
tônio Julião disse que são gran-
des as chances de condenação,
pois não existem dúvidas nem
quanto à ocorrência do crime
nem em relação à autoria.

Para ele, uma condena-
ção vai mostrar que a in-
ternete não é um espaço imu-
ne à ação do Estado destina-
da a identificar e punir cri-
minosos.

Para a comunidade ne-
gra, o processo é um avan-
ço na luta contra o racismo.
“Que se faça justiça”, disse
Ana Nice (foto), da Comis-
são de Combate ao Racismo
do Sindicato.

Ela lembrou que foram
muitas as mensagens racis-
tas encontradas no compu-
tador de Marcelo: “Existe
uma lei e ela tem de ser
cumprida”.

Ana Nice afirmou que
o racismo é crime inafian-
çável, mas mesmo assim a
Justiça continua conceden-

do fiança em sentenças
condenatórias.

“Esperamos que desta
vez o réu seja condenado e
preso. Será o primeiro pre-
so por crime de racismo no
País”, concluiu.

De hoje a quinta-feira
estarão abertas as inscrições
para os cursos profissiona-
lizantes do convênio entre o
Sindicato e o Senai na Re-
gional Santo André.

São oferecidos CEP,
Desenho Mecânico, Trigo-
nometria, Metrologia Bási-
ca (controle de medidas) e
Álgebra.

Os cursos são destina-
dos a sócios do Sindicato e
seus dependentes que deve-
rão apresentar carteirinha
de sócio, RG e entregar um
quilo de alimento não pere-
cível. As inscrições vão das
10h às 13h e das 15h às
19h.

A Regional Santo
Andre fica na Rua Senador
Fláquer, 813, no Centro.

Cursos
do Senai  em
Santo André

Formação

Câmara presta
homenagem

SUR Ford

A Câmara de Vereado-
res de São Bernardo apro-
vou moção de congratula-
ção de autoria do vereador
Tião Mateus (PT) pelos 25
anos de existência da repre-
sentação sindical dos traba-
lhadores na Ford.

Edital de convocação

Associação
dos Metalúrgicos
Anistiados do ABC

Conforme os arti-
gos 21, 23 e 24 do es-
tatuto social desta enti-
dade, através de seu
presidente, Manoel Aní-
sio Gomes, convoca as-
sembléia geral ordiná-
ria para alteração do
estatuto social e para a
realização de eleição
para a renovação da di-
retoria executiva e do
conselho fiscal, dia 9 de
março de 2006, das 13h
às 19h, no auditório do
subsolo da Sede do
Sindicato dos Metalúr-
gicos do ABC, Rua
João Basso, 231, São
Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo
7 de fevereiro de 2006
Manoel Anísio Gomes



Tribuna Metalúrgica do ABC - Terça-feira, 7 de fevereiro de 20062

Publicação diária  do
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

Redação: Rua João Basso, 231 - Centro
São Bernardo - CEP: 09721-100

Fone: 4128-4200 - Fax: 4127-3244
www.smabc.org.br

imprensa@smabc.org.br

Regional Diadema: Av. Encarnação, 290 -
Piraporinha. Telefone 4066-6468

CEP 09960-010

Regional Santo André: Rua Senador
Fláquer, 813 - Centro. Telefone 4990-3052

CEP 09010-160

Diretor Responsável: Sergio Nobre
Repórteres: Carlos Alberto Balista,

Gonzaga do Monte e Silvio Berengani
Repórter Fotográfica: Raquel Camargo

Diagramação, CTP e Impressão:
Simetal ABC Gráfica  e Editora

Fone: 4341-5810

Montadoras adiantarão parcela do 13º

Demissões não afetam o Brasil
Mercedes-Benz

Conquista

Poder de
compra

cresce 8%

Salário mínimo

Anuncie na Tribuna - 4390-9594 � 9992-0326

Recuperou!
Pesquisa DataFolha
mostra o governo Lula
com 36% de ótimo e
bom, mesma aprovação
obtida antes das
denúncias do PSDB e
PFL.

Favorito
Em simulação de
primeiro turno, Lula fica
com 36% e Alckmin com
20%. Em segundo, Lula
tem 48% e o governador
39%.

Na disputa
Lula e Serra empatam
no primeiro turno com
33% e 34%, e no
segundo Serra fica com
49% e Lula com 41%.

Vai logo!
A pesquisa acendeu
sinal vermelho no PSDB
e no PFL, que querem
definição rápida das
candidaturas.

Dureza
Serra vacila em ser o
candidato do PSDB, pois
abriria mão da
Prefeitura para disputar
com Lula subindo nas
pesquisas.

Eu quero!
Alckmin usou o mesmo
argumento, dizendo que
a candidatura Serra
significa trocar o certo
pelo duvidoso.

Não aprende
O governador resiste em
incluir no Orçamento
deste ano as emendas
aprovadas nas
audiências regionais
públicas realizadas em
todo o Estado.

Aí tem!
Aumenta entre entidades
e parlamentares o
movimento pela
anulação da
privatização da
Companhia Vale do Rio
Doce.

Muito bom
O Ministério da Saúde
vai distribuir 25 milhões
de camisinhas durante o
Carnaval.

A luta do Sindicato nas
montadoras da base conquis-
tou, pelo terceiro ano segui-
do, a antecipação do paga-
mento da primeira parcela do
13º salário, beneficiando per-
to de 35 mil trabalhadores.
Ela vai ocorrer entre o final
de fevereiro e o início de mar-
ço, enquanto a lei manda fa-
zer este pagamento só em no-
vembro.

Segundo o presidente
do Sindicato, José Lopez
Feijóo (foto), os recursos de-
vem injetar algo em torno de
R$ 58 milhões na economia.
O dinheiro, porém, não fica-
rá apenas na região, já que
uns 30% do pessoal nas mon-
tadoras mora em São Paulo.
A quantia total é mais que
duas vezes o orçamento de
Rio Grande da Serra, estima-
do em R$ 26,9 milhões.

Feijóo destacou que a
tendência é o pagamento da
primeira parcela do 13º sa-
lário evoluir para outros se-
tores. Ele frisou ainda a im-
portância da antecipação na
economia, lembrando que

com o dinheiro os trabalha-
dores compram mais ou pa-
gam dívidas contraídas no
Natal.

“A conquista resultará
em benefícios para a própria
população”, afirmou o diri-

gente. “Em primeiro lugar
porque haverá aumento no
consumo, o que vai provocar
o crescimento na  arrecada-
ção de impostos e estes deve-
rão ser transformados em
obras públicas”, disse.

“Em segundo lugar, por-
que os trabalhadores usarão
o dinheiro para pagar dívidas
ou fazer compras. Esse movi-
mento vai estimular a produ-
ção das empresas, gerando
emprego que é uma das prin-
cipais preocupações dos com-
panheiros”, concluiu Feijóo.

Vendas crescem 26% em janeiro
A venda de carros no

mês passado registrou au-
mento de 26% em compa-
ração com janeiro de 2005
segundo a Anfavea (sindica-
to das montadoras). O re-
sultado mostra crescimento
de 5% a 7% no mercado
brasileiro este ano, com o
licenciamento de 125 mil
unidades.

Depois de fechar 2005
no terceiro lugar, a Volks en-

cerrou janeiro como a mar-
ca mais vendida, dominan-
do 25% do setor. A GM
continuou no segundo lu-
gar, com 23%. A Fiat, líder
em 2005, caiu para a tercei-
ra posição (a Anfavea não
divulgou sua participação).

A Ford manteve-se no
quarto lugar, com 12% das
vendas em janeiro. Soma-
das, as demais montadoras
atingiram 18%.

Ao contrário das cer-
ca de 14 mil demissões
anunciadas pela Daimler-
Chrysler na Alemanha, no
Brasil a empresa (dona da
marca Mercedes-Benz) não
vai demitir.

A informação é de
Valter Sanches, secretário
da CNM-CUT (Confede-
ração Nacional dos Meta-

lúrgicos da CUT) e represen-
tante brasileiro no Comitê
Mundial dos Trabalhadores
na Daimler.

“A empresa quer dimi-
nuir o pessoal administrativo,
que sempre ficava fora das
reestruturações”, explica.

Na Alemanha, nenhum
acordo foi feito entre a em-
presa e os sindicatos locais.

Mesmo assim, Sanches não
vê problemas.

“Estes companheiros es-
tão melhor protegidos que
nós, no Brasil, pois há o acor-
do de garantia no emprego
até 2011 para todos  e as de-
missões só podem ser feitas
através de um programa de
demissão voluntária, o PDV”,
diz o dirigente

Faça inglês nas Regionais
Santo André e Diadema ou na
própria escola ARS em São
Bernardo. O curso tem ênfa-
se em conversação voltada
para o mercado de trabalho.

A mensalidade é de R$
29,00 e o material didático é
parcelado em três vezes de R$
31,00. Vários dias e horários
de aula, inclusive aos sábados.

Plantões na Av. Índico,
535 – SBC e nas Regionais
Santo André e Diadema,
das 9h às 19h. Ligue e mar-
que um horário. Informa-
ções: 3439-1382 ou 4427-
4802. Garanta já sua vaga.

Aprenda inglês
no Sindicato

Serviço

O poder de compra do
trabalhador que ganha salá-
rio mínimo em relação à ces-
ta básica cresceu 8% nos úl-
timos 12 meses, segundo o
Dieese.

O levantamento toma
por base os preços da cesta na
cidade de São Paulo.

O percentual do salário
mínimo líquido gasto para
adquirir a cesta foi de 64%
em janeiro passado e de 72%
há um ano.

Fatores que
facilitam o

assédio moral

Debate

Quando, onde, porque
e como acontece o assédio
moral é o tema de debate que
o Sindicato realiza na quarta-
feira da semana que vem, com
o médico Theo de Oliveira,
do Departamento de Saúde
do Trabalhador e Meio Am-
biente do Sindicato.

Antes, haverá exibição
de A Experiência, filme ale-
mão de 2002, baseado no
estudo realizado pelo profes-
sor Philip Zimbardo, na
Universidade de Stanford,
que nos anos 70 simulou o
ambiente de uma prisão,
criando situações de assédio.

O evento faz parte de
decisões do 5º Congresso
dos Metalúrgicos para criar
conhecimento e opinião so-
bre o tema assédio. O even-
to será no Centro Celso
Daniel, ao lado da Sede do
Sindicato, às18h.
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Caixa dois de PSDB e PFL teria
movimentado R$ 40 milhões

Denúncia

PT quer investigação séria
Beneficiado pelo Furnasduto, Alckmin tenta desqualificar a lista

A Polícia Federal está in-
vestigando um suposto esque-
ma de caixa dois durante a
campanha de 2002, que te-
ria distribuído cerca de R$
40 milhões a 156 políticos da
base do então presidente
FHC, principalmente do
PSDB e PFL.

Esse esquema seria co-
mandado por Dimas Fabia-
no Toledo, que na época ocu-
pava diretoria da estatal
Furnas Centrais Elétricas por
indicação do governador mi-
neiro Aécio Neves.

Dimas é tido como arre-
cadador de fundos financei-
ros de eleições e foi exonera-
do depois de ser apontado
como organizador desse es-
quema.

As investigações da Polí-
cia Federal se baseiam em do-
cumento com assinatura do
próprio Dimas, cuja autenti-
cidade já foi reconhecida pela
Polícia Federal

O documento mostra
que as doações vieram de 88
empresas entre clientes e for-
necedores de Furnas. Entre
os doadores também estão
empresas estatais e fundos de
pensão.

A Polícia Federal come-
çou as investigações a partir
do recebimento desse docu-
mento, que há meses circula
na internete.

Entre os beneficiados
com repasses estão caciques
do PSDB como José Serra,
que teria recebido R$ 7 mi-
lhões para a campanha a pre-
sidente; o governador Alck-
min, que teria embolsado R$
9,3 milhões; e o governador
mineiro Aécio Neves que te-
ria recebido R$ 5,5 milhões.

De acordo com o docu-
mento, 24 candidatos a de-
putado por São Paulo teriam
recebido R$ 2,2 milhões,
entre eles Alberto Goldman
e Zulaiê Cobra.

7 milhões
9,3 milhões
5,5 milhões

550 mil
185 mil

   150 mil
150 mil
100 mil
100 mil
75 mil

José Serra
Alckmin
Aécio Neves
Eduardo Azeredo
Inocêncio de Oliveira
ACM Neto
Alberto Goldman
Gilberto Kassab
Robson Tuma
Zulaiê Cobra

Alguns beneficiados

O líder do PT na Câma-
ra, deputado Henrique Fonta-
na, defendeu uma investigação
séria, profunda e criteriosa so-
bre o suposto esquema de cai-
xa dois em Furnas durante o
governo FHC. “Há indícios
fortes que devem ser investi-
gados”, lembrou.

Ele criticou Serra e
Alckmin, que tentam desqua-
lificar o documento. “Eles que-
rem sair da posição de acusa-
dos para se tornarem juízes.

Mas, a definição sobre a auten-
ticidade do documento cabe à
Polícia Federal”, comentou.

Para Fontana, talvez o
caso Furnas seja uma boa li-
ção para que os tucanos pa-
rem de condenar o governo
Lula sem provas.

Ele lembrou que uma
prática do PSDB e do PFL é
querer tranformar em con-
denações as denúncias contra
Lula e o PT, mesmo sem ha-
ver investigações.

A fragilidade do en-
sino formal que recebe-
mos provoca uma carên-
cia no domínio da fala e
da escrita em grande par-
te dos trabalhadores.
Soma-se a isso o trabalho
dentro das fábricas, nas
linhas de produção, a ve-
locidade, a repetição e a
vigilância, que restrin-
gem ao máximo o direito
de expressão.

O Curso de Comuni-
cação e Expressão já em
pleno desenvolvimento
desde outubro de 2005
revela-se como uma inici-
ativa eficiente no sentido
de enfrentar e reverter
este quadro.

Prática da linguagem
A experiência que

estamos vivenciando,
com a participação de 66
companheiros e compa-
nheiras (são 14 mulhe-
res), já demonstra a im-
portância deste projeto,
pois possibilita o debate,
a reflexão, o exercício
prático de diversas lin-
guagens da comunica-
ção.

Grade ampla
O curso tem uma gra-

de curricular que oferece
aulas de comunicação
oral, leitura, compreen-
são e interpretação de
textos. O envolvimento de
profissionais de outros
setores do Sindicato, am-
plia esse leque incluindo
imprensa, rádio e teatro.

Para o segundo se-
mestre prevemos o início
de aulas para duas novas
turmas.

Comunicação
e Expressão

Departamento de Formação

Por que Dimas faria um
relatório completo do es-
quema de caixa dois, com
sua assinatura e em papel
trimbado de Furnas?

A versão é que ele fez
isso para se proteger, pois
teria informações de que se-
ria incriminado pelas acusa-
ções que provocaram sua
demissão.

Com um relatório com-
pleto de nomes e cifras dos
políticos beneficiados pelo
esquema, ele se protegeria
das denúncias.

Para garantir a veraci-
dade da assinatura, reco-
nheceu firma em cartório
do Rio.

Ato amanhã contra Dib
Por moradia

Moradores protestaram no Paço e não foram atendidos por Dib

Documento
seria garantia

Moradores de São Ber-
nardo marcaram para amanhã
um ato na Câmara Municipal
exigindo que o prefeito Dib
pare com a derrubada das ca-
sas em bairros do Alvarenga.

Na quarta-feira da se-
mana passada, a Prefeitura
derrubou nove casas alegan-
do que elas estavam sendo
alugadas, o que é proibido.

Os moradores contes-
tam essa informação e dizem
que estão legalizados, tanto
que pagam IPTU, água e luz.

No final de semana
aconteceram dois protestos
contra a Prefeitura reunindo
centenas de pessoas, um no
sábado no Parque dos Quí-

micos e outro no domingo no
campinho do Parque Ideal.

A presidente do Clube
de Mães, Vera Lúcia Correia,
disse que completou mil dias
que Dib prometeu, em cam-
panha eleitoral, melhorias
para os bairros do Alvarenga.

“No ato de quarta-feira

vamos cobrar o fim das de-
molições e também as pro-
messas que não foram cum-
pridas”, comentou ela.

Na última sexta-feira
uma comissão de moradores
da região tentou uma au-
diência com o prefeito, mas
não foi recebida.


