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A posição do Brasil é fundamental para
a autonomia da América Latina em
relação ao neoliberalismo e ao governo
norte-americano. A reeleição do
presidente Lula é questão chave para a
integração da região. As afirmações são
do sociólogo Emir Sader.
Página 3

Entre para a nossa seleção.

Os metalúrgicos do ABC não se fecham na
retranca e partem para o ataque quando seus
direitos estão em jogo. Atualmente, o Sindicato
tem mais de 3.900 processos em andamento
envolvendo 43 mil metalúrgicos. Entre para a
seleção dos metalúrgicos do ABC e vença de
virada!

Fique sócio do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC

Sindicalização hoje na HL e Eica. Segunda-feira
é na Heral. Na hora do almoço.

Quem se associar ou apresentar um novo sócio
concorre a prêmios de R$ 500,00.

Inscrições à
Mini-Maratona estão abertas

A Mini-Maratona do Trabalhador, uma das atividades
de comemoração do 1º de Maio, já tem inscrições

abertas na Sede do Sindicato ou nas Regionais
Santo André e Diadema. A corrida será dia 30 de

abril, a partir das 8h30, num percurso de
aproximadamente nove quilômetros.

O valor da inscrição é R$ 5,00.
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Paulinho da Viola

São Bernardo

Conversa Mole - Formado há dois anos, o grupo de choro se destaca em vários
eventos  promovidos na região como um dos melhores do gênero. Amanhã, às 16h.
Teatro do Sesc. Endereço acima. Grátis.

Los Robles - Conjunto especializado em música caribenha e latina apresenta
repertório com clássicos do gênero, além de músicas mexicanas e tradicionais tangos
argentinos. Domingo, às 16h. Teatro do Sesc. Endereço acima. Grátis

Santo André
Para comemorar o aniversário de Santo André, a Prefeitura promove no
Parque Central (atrás do hospital Mário Covas)  shows musicais com

artistas do primeiro time. Todas as apresentações são grátis.

Nação Regueira, Chero Di
Mato e Sapo Banjo
Banda de reggae cearense radicada no
ABC, o manguebeat do grupo Chero di
Mato e a fusão de Rock e Ska do Sapo
Banjo, embalam a platéia. Amanhã, a
partir das 14h.

Palavra Cantada - Paulo Tatit e Sandra Peres apresentam “Pé com Pé”, música
infantil de alta qualidade e levada a sério que educa e agrada crianças e adultos.
Domingo, 11h.

Lenine e Banda
O cantor e compositor Lenine, um dos

principais nomes da música brasileira atual,
apresenta seus principais sucessos, entre os

quais “Do It”, tema da novela Belíssima.
Domingo, às 16h.

O grande compositor, cantor e
instrumentista carioca faz
apresentação comemorativa aos
453 anos da cidade de Santo
André. No repertório, clássicos
como Timoneiro, Dança da
Solidão, Argumento, Coração
Leviano, entre outros. Amanhã,
às 20h. Teatro do Sesc. Rua
Tamarutaca, 302, Vila Guiomar.
Fone: 4469-1200. Ingressos: de
R$ 8,00 a R$ 20,00.

A Última Gravação de Krapp - O ator andreense Antônio Petrin interpreta
Krapp, que aos 69 anos de idade confronta-se com um amargo balanço de sua vida,
repleta de frustrações e sonhos perdidos. Hoje e amanhã, às 20h; domingo, às 19h.
Teatro do Sesc. Endereço acima. Ingressos: de R$ 4,00 a R$ 10,00.

A I Mostra de Cultura do Brasil e Eco-
nomia Solidária aprsenta experiên-
cias de todos os Estados brasileiros
com o objetivo de dar visibilidade e
contribuir para o fortalecimento da
cultura e da economia solidária no
Brasil.
Destaque para a Cooperativa dos
Tapioqueiros de Diadema e mostra
da Unisol Brasil.

Mostra da Cultura e
Economia Solidária

Pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera - São Paulo
Até amanhã, das 10h às 22h. Entrada franca

Diadema
A Nova Onda de Kronk
História dos Estúdios Disney repleta de confusão, repete a
dose animada de A Nova Onda do Imperador, levando o
personagem Kronk ao estrelato. Animação infantil, livre.
Hoje, às 10h e 14h.  Centro Cultural Eldorado. Estrada
Pedreira Alvarenga, 275, Eldorado. Fone: 4059-8911.

Diadema Rock - O projeto visa a formação, qualificação e
difusão de bandas da cidade. Neste mês, os show realiza
encontro com as diversas vertentes do rock com as bandas
Foko, Casulo 13 e M.F.E. Domingo, às 15h. Centro Cul-
tural Eldorado. Endereço acima.

Baile da AMA-ABC
A Banda Evolution vai animar o baile que a AMA-ABC
(Associação dos Metalúrgicos Aposentados do ABC) reali-
za amanhã, das 18h30 às 23h30, na Sede do Sindicato,
Rua João Basso, 231, Centro. Informações: 4127- 2588.
Preços populares.

Zé Monteiro e Manoel Leite
Representantes de uma das mais genuínas tradições da cul-
tura nordestina, a dupla de repentistas encerra a progra-
mação especial “Cordel: ritmos e traços da cultura popu-
lar”. Hoje, às 20h, na Câmara de Cultura. Rua Marechal
Deodoro, 1.325, Centro. Fone: 4125-0054 - Grátis (ingres-
sos disponíveis uma hora antes)

Cantos e Violas - Crive e Ogival
A dupla, considerada uma das melhores de música de raiz
brasileira, interpreta sucessos de sua autoria, além de clássi-
cos da música caipira. Amanhã, às 15h, no Teatro Abílio
Pereira de Almeida - Grátis (ingressos disponíveis uma
hora antes, na bilheteria)

Orquestra Filarmônica de São Bernardo
O conjunto apresentará obras de Brahms, Kabalevski e
Stravinski. Amanhã, 20h. Teatro Elis Regina. Av. João
Firmino, 900, Bairro Assunção. Fone: 4351-3479.  Do-
mingo, 18h Teatro Lauro Gomes. Rua Helena Jacquey, 171,
Rudge Ramos. Fone: 4368-3483. Grátis (ingressos disponí-
veis uma hora antes, na bilheteria).

Mauá
Campeonato
Mauaense de Kart
Competição marca a segun-
da etapa da disputa nas ruas
da cidade. Domingo, 13h.
Avenida João Ramalho, ao
lado da Prefeitura. Grátis.

Sessão animada
Exibição de vídeos de animação voltados ao público infan-
til. Amanhã, às 16h30. Teatro do Sesc. Rua Piauí 554,
bairro Santa Paula. Fone: 4223-8800. Grátis.

São Caetano
São Paulo



Tribuna Metalúrgica do ABC - Sexta-feira, 7 de abril de 20062

Plenária
debate  acordo

de emprego

Volks

Vagas crescem na região do ABC
Emprego

Mais uma vez a indústria liderou a criação de novos empregos
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Benefício tem aumento de 16%
Seguro-desemprego

Meia verdade
Para colocar Alckmin
na frente de Lula, a
grande imprensa
destaca os números da
pesquisa do Ibope
somente no Estado de
São Paulo.

É vero!
Nos outros Estados,
Lula dá de goleada no
tucano.

Aí tem
O ex-gerente da Nossa
Caixa, Jaime de Castro
Júnior, vai depor sobre
a distribuição de verbas
do banco a deputados
aliados de Alckmin.

Mais uma
Nova rebelião na
Febem do Tatuapé
deixou 62 feridos e
acabou com o prédio.

Igual ao Alckmin
O governador Claudio
Lembo disse que a
rebelião foi provocada
por agentes externos.

Cara de pau
Lembo disse também
que não vê problema em
Lu Alckmin ganhar 400
vestidos “de presente”,
já que ela divulga a
moda no País.

Demorou!
A nova Carteira de
motorista terá marca
d’água e faixa
holográfica para
dificultar falsificação.

E agora?
As mulheres engordam e
comem de forma menos
saudável quando
moram com seus
companheiros, diz
estudo feito na
Inglaterra.

Último esforço
Luxemburgo jogou o
time nos braços da
torcida para
transformar a Vila
Belmiro num verdadeiro
caldeirão na partida de
domingo.

Superação
Muricy tira lições da
derrota na Libertadores
para tranquilizar os
jogadores diante da
torcida, que promete
lotar o estádio do Mogi.

O Sindicato e Comis-
são de Fábrica convocam os
companheiros e compa-
nheiras nas alas 11 - 13 - 14
e Centro de Formação e
Estudo (CFE) para debater
o acordo de garantia de
emprego. A plenária será
amanhã, às 10h, na Sede do
Sindicato.

Heral
Reunião hoje, às 16h, na
Regional Diadema, para
avaliar proposta de PLR
da empresa.

Saúde e Trabalho
Hoje é o último dia de
inscrição para do
seminário Saúde e
Trabalho que será
realizado amanhã no
Centro de Formação
Celso Daniel. Inscrições
com  Tiana pelo telefone
4128-4200, ramal 4230.

Juventude Metalúrgica
Reunião do coletivo de
jovens metalúrgicos
amanhã, às 10h, na Sede
do Sindicato, para
discutir planejamento.
O encontro é aberto a
todos.

MGE
Reunião na terça-feira,
dia 11, às 18h, na
Regional Diadema, para
avaliar proposta de PLR
feita pela empresa.

A chapa Demo-
cracia, Organização e
Luta!, encabe-çada
pelo atual presidente
Paulo Lage, obteve
95% dos votos válidos
na eleição para renova-
ção da diretoria do Sin-
dicato dos Químicos do ABC.

Lage destacou que obter

Só o Grande ABC ge-
rou novos postos de trabalho
em fevereiro entre os 39 mu-
nicípios da região metropoli-
tana de São Paulo consulta-
dos para a Pesquisa Emprego
e Desemprego (PED) do
Dieese-Seade.

Enquanto a taxa de de-
semprego no ABC caiu de
14,6% em janeiro para
13,8% em fevereiro, na re-
gião metropolitana ela au-
mentou de 15,7% para
16,3%. Segundo a pesquisa,
foram abertas 21 mil novos
postos com carteira assinada
no ABC.

Conforme a nova con-
sulta, o número de desempre-
gados nos sete municípios
caiu para 185 mil em feve-
reiro. As contratações foram
puxadas pela retomada do
crescimento na indústria,
principalmente os setores de

1) Para trabalhadores que ganharam até R$ 577,77
nos três meses anteriores à demissão, o benefício vai
corresponder ao valor do salário mensal
multiplicado por 0,8, respeitado o piso de R$
350,00;

2) Para os trabalhadores que recebiam entre R$
577,78 e R$ 963,04, o seguro-desemprego vai
corresponder ao valor do salário menos R$ 577,77
multiplicado por 0,5, acrescido de um valor fixo de
R$ 462,22;

3) Para a média salarial superior a R$ 963,04, o
valor da parcela será fixo e sempre igual a R$
654,85.

metalúrgica, metal-mecâni-
ca, autopeças e borracharia.

Ano bom
Na comparação com fe-

vereiro de 2005, foram cria-
dos 57 mil novos empregos
nas sete cidades da região.

Isto fez com que o núme-
ro total de trabalhadores em-
pregados passasse para 1,340
milhão em fevereiro desse ano,

um avanço de 2,8%.
“Essa elevação do em-

prego sinaliza que a indústria
está otimista com as possibili-
dades de crescimento da eco-
nomia brasileira ao longo des-
te ano, por isto está contra-
tando”, analisa Júlio Sérgio
de Almeida, diretor executi-
vo do Instituto de Estudos
para o desenvolvimento In-
dustrial (IEDI).

O Conselho Deliberativo
do Fundo de Amparo ao Tra-
balhador, Codefat, reajustou
em 16,66% os valores do se-
guro-desemprego. O índice
de correção é o mesmo apli-
cado ao salário mínimo.

O seguro-desemprego é
um benefício concedido
temporariamente a trabalha-
dores demitidos sem justa
causa.

A resolução do Codefat
estabelece que o valor míni-
mo desse benefício sobe de
R$ 300,00 para R$ 350,00.
O piso acompanhou o rea-
juste do mínimo. Já o valor
máximo do seguro-desem-
prego passou de R$ 561,30

para R$ 654,85.
A resolução prevê que

desde 1º de abril o cálculo do

valor do seguro-desemprego
passa a ser feito da seguinte
forma:

Veja como calcular o seguro-desemprego

Paulo Lage reeleito no ABC
Químicos

a aprovação de 95%
da base apresenta
dois cenários à dire-
toria eleita: “Primei-
ro, que o trabalho
desenvolvido por
nós deu certo e foi
aprovado. Segundo,

que temos o grande desafio
de não desapontar todos que

depositaram sua confiança
nessa gestão”.

E prosseguiu: “Desafio
que só é possível ultrapassar
quando a direção da entida-
de está unida, quando a mi-
litância está unida e quando
o movimento sindical está
unido. E aqui no Grande
ABC temos essa união”.
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Brasil pode determinar destino da região
América Latina

O Cristo
Redentor de
pedra sabão

Subseções Dieese do
Sindicato e da CUT Nacional

Emir Sader: reeleição de Lula é fundamental para a resistência da região

Integração depende dos movimentos sociais
Sader lembrou que aqui

foi o local da disseminação do
neoliberalismo nos anos 90.
Mas, ressaltou, que foi tam-
bém na América Latina que
ocorreram as primeiras gran-
des crises desse modelo, com
a quebra das economias do
México, do Brasil e da Ar-
gentina.

A chegada ao poder de
governantes de esquerda ou
progressistas em vários países
(Brasil, Argentina, Uruguai,
Venezuela, Chile e Bolívia,
principalmente), na avaliação
de Sader, levou a avanços

O capitalismo nunca foi
tão forte; a correlação de for-
ças internacionais é desfavo-
rável para a esquerda; e os
Estados Unidos continuam
sendo o eixo econômico do
planeta.

Mas, a esperança para
um mundo melhor reside na
América Latina, hoje o maior
centro de resistência ao mo-
delo neoliberal que se disse-
minou pelo planeta.

A análise é do sociólogo
e professor da Universidade
de São Paulo (USP), Emir
Sader, em conferência sobre
Relações Internacionais rea-
lizada pelo PT. Seu objetivo
foi alertar a militância de es-
querda para a compreensão
da influência internacional
na conjuntura local. “Preci-
samos conhecer o termôme-
tro do enfrentamento. Preci-

samos reconstituir a dimen-
são internacionalista de nos-
sa luta”, conclamou Sader.

Resistência
Embora tenha críticas

pontuais ao governo Lula (a
manutenção de tropas brasi-
leiras no Haiti, por exemplo),
Sader foi categórico ao afir-
mar que é fundamental re-
eleger o atual presidente,

para que o processo de resis-
tência e integração latino-
americana tenha continuida-
de e seja aperfeiçoado.

“O destino da América
Latina, de alguma maneira,
está sendo jogado no Brasil”,
afirmou ele. “O retorno da
dupla PSDB-PFL ao governo
federal significará reimplan-
tar no Brasil um território do
presidente Bush, pró-neoli-
beralismo, projeto que os
EUA não têm hoje no conti-
nente”, disse.

Ele acredita que o atual
quadro político latino-ameri-
cano reúne as bases para um
novo modelo. “A América
Latina é o único lugar do
mundo cujo projeto de in-
tegração regional tem relati-
va autonomia dos EUA.
Aqui, eles estão muito mais
isolados”, afirmou.

Os Estados Unidos não
estão assistindo pacificamen-
te a mobilização anti-neoli-
beral na América Latina. A
secretária de Estado norte-
americana, Condoleezza Ri-
ce (foto), incentivou recente-
mente “os países do mundo”
a criarem uma “frente unida”
contra o presidente da Ve-
nezuela, Hugo Chávez.

A idéia de Condoleezza
Rice é criar a frente para de-
senvolver uma estratégia de
isolamento de Chávez. Mais
ou menos como os EUA ten-
tam fazer com o Irã, Coréia
do Norte e outros, a quem o
presidente George Bush cha-

importantes, como o fracas-
so da instalação da ALCA.

“Mas ainda temos enor-
mes fragilidades. O Merco-
sul, por exemplo, não avan-
çou e é preciso buscar maior

integração na política e em
outras áreas, com destaque
para as comunicações - hoje
dominada pela mídia que se
faz porta-voz dos interesses
norte-americanos”, alertou.

O primeiro turno das
eleições presidenciais no
Peru será neste domingo, re-
petindo o mesmo embate
entre progressistas e conser-
vadores que marcaram elei-

Tais avanços não depen-
dem apenas dos governos, en-
tende o professor da USP,
mas da interação entre gover-
nos, forças políticas e movi-
mentos sociais.

Progressista à frente no Peru
ções em outros países da Amé-
rica Latina recentemente.

Ollanta Humala, de o-
rientação progressista, é apon-
tado nas pesquisas como garan-
tido no segundo turno, en-

quanto a disputa pelo segun-
do lugar está entre os conser-
vadores Lourdes Flores e
Allan Garcia, ex-presidente
do país. O segundo turno
acontece em 9 de maio.

Estados Unidos continuam de olho
ma de “eixo do Mal”.

Dentro desta estratégia,
Rice aproveitou para classificar
Chávez como “um desafio para
a democracia e um perigo para
a região” devido a seus víncu-
los com o presidente de Cuba,
Fidel Castro.

Ela afirmou ter mantido
contatos por telefone com os
ministros das Relações Exteri-
ores de vários países, entre eles
Brasil e Espanha, para dizer-
lhes que têm de prestar aten-
ção ao que está acontecendo na
Venezuela.

“É importante para os
Estados Unidos ter uma vizi-
nhança segura na América

Latina”, disse Rice.
“E um de nossos
maiores problemas
está na Venezuela,
que está tentando
influenciar seus vizi-
nhos a sair do pro-
cesso democrático”,
afirmou.

Em 2002, os
Estados Unidos or-
ganizaram um gol-
pe na Venezuela
que terminou frus-
trado devido ao for-
te apoio popular re-
cebido por Chávez.

A manifestação de Rice
mostra que os EUA podem

ter mudado os métodos, mas
não a intenção.

Quem visita o Cristo
Redentor, no Rio de Janei-
ro, sequer pode imaginar
que na jazida de onde
aflora a pedra-sabão ou
minério de talco do qual
ele é construído há crian-
ças de até cinco anos de
idade trabalhando como
cargueiros humanos, car-
regando pedras de um
lado para outro (algumas
com mais de 20 quilos) e
respirando poeira mortal.

A empresa OPPS
(Ouro Preto Pedra Sabão),
que realizou a restauração
do Cristo Redentor em
1990 e que utiliza mão-de-
obra infantil, é uma das
maiores exportadoras des-
te minério para o mercado
europeu e norte-america-
no e explora jazidas loca-
lizadas na cidade históri-
ca de Ouro Preto.

Pouco caso
O coração da jazida

fica num vilarejo miserá-
vel conhecido por Mata
dos Palmitos. Segundo a
Revista Observatório So-
cial, de janeiro de 2006,
a principal vocação des-
te vilarejo é servir de
entreposto para empresas
e atravessadores que não
se importam de onde vêm
a pedra, de como ela é ti-
rada e de como anda a
saúde de quem a minerou.

Na lista de empresas
que compram talco de for-
necedores que utilizam
mão-de-obra infantil, fi-
guram nomes conhecidos
como Tintas Suvinil, per-
tencente Basf, Tintas Co-
ral e Faber Castell. O
mais irônico é que estas
multinacionais têm am-
plos programas de res-
ponsabilidade social em-
presarial proibindo a
compra de matéria-prima
de empresas que usam
trabalho infantil.

E os lápis de cores
produzidos pela Faber
Castell provavelmente
não irão colorir os dese-
nhos das crianças de
Mata dos Palmitos.


