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O novo perfil
político da

América do Sul
Maioria dos
governos na
região é de
esquerda e tem
como objetivos
integração local
e colocar um fim
às políticas
neoliberais.
Página 4

A TODA
PROVA
Metalúrgicos de empresas da
base vão à luta para arrecadar
alimentos, presentes, oferecer
carinho, atenção e proporcionar
um fim de ano melhor para
aqueles que pouco ou quase nada
possuem. Página  3

SOLIDARIEDADE

Crianças apadrinhadas por metalúrgicos mostram suas sacolas de presentes

João Cayres é o novo
presidente do Dieese

Eleito no último final de semana,
metalúrgico do ABC diz que uma das
metas da nova gestão é criar a
faculdade Dieese e formar
profissionais para o mundo do
trabalho e o movimento sindical. Página 2

Faça Senai e pré-vestibular no Sindicato
Fique ligado nas datas e na relação de documentos.

Inscrições serão abertas no início de janeiro.
Página 2

4 Tribuna Metalúrgica do ABC - Quarta-feira, 13 de dezembro de 2006

Esquerda assume o poder no continente

Kirchner, Evo Morales, Lula e Hugo Cháves querem a união do continente

Justiça

Banqueiro preso
e fazendeiro
condenadoPela primeira vez em

mais de 30 anos, a maioria
dos países da América do Sul
possui governos de esquerda.
A derrota do neoliberalismo
na região mostra que pro-
messas vendidas por políticos
como FHC, no Brasil, ou
Carlos Menem, na Argenti-
na, por exemplo, não iludem
mais as populações do conti-
nente.

Ao contrário, a maioria
do povo latino-americano
decidiu dar um basta a idéias
como privatizações, ALCA
(Área de Livre Comércio das
Américas), fim da presença
do Estado na economia, ali-
nhamento externo com os
Estados Unidos e outras ini-
ciativas defendidas pelo cha-
mado Consenso de Washing-
ton.

Com a guinada à esquer-
da, ganham força propostas
como integração regional,
política externa independen-
te, Mercosul ampliado com
os demais países do continen-
te, fim da dominação dos Es-
tados Unidos, ampliação da
democracia para toda a po-

A Polícia Federal pren-
deu ontem o ex-dono do
Banco Santos, Edemar Cid
Ferreira, e seu filho, Rodri-
go Cid Ferreira. Eles foram
condenados segunda-feira à
noite por crime contra o sis-
tema financeiro, lavagem de
dinheiro, crime organizado
e formação de quadrilha. O
ex-banqueiro recebeu  21
anos de reclusão e seu filho,
16 anos de prisão.

O Banco Santos teve a
falência decretada em setem-
bro do ano passado e deixou
um rombo de R$ 2,9 bi-
lhões. O ex-banqueiro che-
gou a ficar 89 dias preso, mas
conseguiu liberdade, no fi-
nal de agosto, após uma
liminar concedida pelo STF.

Marco histórico
Ontem, também, o fa-

zendeiro José Edmundo
Ortiz Vergolino foi conde-
nado a 152 anos de prisão
por mandar assassinar sete
trabalhadores rurais em São
João do Araguaia, no Pará,
em junho 1985.

Os trabalhadores dispu-
tavam terras da Fazenda Ubá
e grupos de pistoleiros arma-
dos mataram oito pessoas. Os
crimes ficaram conhecidos
como a chacina de Ubá. A
condenação de um mandan-
te é um marco no histórico de
conflitos no campo. Até ago-
ra,  só os pistoleiros eram le-
vados a julgamento.

Regionais Santo An-
dré e Diadema do Sindi-
cato - fecham entre os dias
26 de dezembro e 15 de
janeiro.

Sede São Bernardo -
haverá plantão entre 26
a 29 de dezembro e en-
tre 2 e 15 de janeiro.

Clube de Campo
dos Metalúrgicos - fun-
cionará normalmente nos
finais de semana deste
período, exceto nos do-
mingos 24 e 31 de de-
zembro, quando fechará.

Cooperativa de Cré-
dito dos Metalúrgicos fe-
chará dia 26 e reabrirá
dia 2 de janeiro.

Nesta sexta-feira, dia
15, a Sede e as Regionais
atenderão até às12h.

América Latina

pulação e assim por diante.
Mudança

As mudanças começa-
ram com a eleição de Lula à
Presidência do Brasil. A vitó-
ria de Néstor Kichner na Ar-
gentina reforçou o movimen-
to. Em seguida, os uruguaios
escolheram pela primeira vez
um candidato de esquerda
para presidente e elegeram
Tabaré Vasquéz.

No Chile, a eleição de
Michelle Bachelet teve mais
de um significado. Manteve
os socialistas no poder e colo-
cou pela primeira vez uma
mulher no comando do país.
A vitória de Evo Morales tam-
bém representou mais que a
volta da esquerda ao poder

no país. Pela primeira vez um
indígena governa a Bolívia.

Na sequência, Alejandro
Toledo ganhou no Peru e
Rafael Correa foi eleito pre-
sidente no Equador. Para
completar a lista, Hugo
Chávez foi reeleito no come-
ço de dezembro presidente
da Venezuela.

Restaram apenas Co-
lômbia e Paraguai com gover-
nos de centro-direita na Amé-
rica Latina.

Mas são compensadas
por três vitórias da esquerda
na América Central. A volta
do sandinista Daniel Ortega
ao poder na Nicarágua,  Ma-
tín Torrijos no Panamá e Os-
car Sanchez na Costa Rica.

Fim de ano

Expediente
do  Sindicato

A siderúrgica norte-americana Trans Bay Steel pagará R$
2,2 bilhões de reais em indenizações a 48 trabalhadores tailandeses
que trabalhavam sem salário e em condições precárias.

Os trabalhadores foram levados aos Estados Unidos em
2002, tiveram os passaportes presos, não tinham liberdade
para se deslocar e eram forçados a trabalhar sem salário. Eles
foram contratados por empresas terceirizadas e viviam em

Siderúrgica paga R$ 2,2 bilhões por explorar trabalho escravo

Estados Unidos

apartamentos precários, sem luz, água ou gás.
O escândalo surgiu quando alguns dos trabalhadores

conseguiram escapar e se refugiar num templo budista. Lá,
denunciaram as condições de trabalho.

Além da indenização, a Trans Bay deve empregá-los
num projeto, com direito a alojamento, transportes e apoio
para continuarem vivendo nos Estados Unidos.

ANUNCIE
NA TRIBUNA

LIGUE:
9992-0326
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Publicação diária  do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC

Metalúrgico do ABC assume Dieese
Movimento sindical Sindicato/Senai

Seis cursos
em janeiro

Organização

Eleição de
CIPA  na Sea

é hoje

Justiça
Pinochet morreu no Dia
Internacional dos
Direitos Humanos.

Detalhes
Roberto Carlos vai
processar autores de
sua biografia. O que ele
quer esconder?

Barbeiros
Acidentes de trânsito na
Grande São Paulo
provocam prejuízos de
R$ 1,4 bilhão por ano.

Desperdício
Com esse dinheiro dava
para construir 803 boas
escolas ou 1,6 mil
creches completas.

Boa notícia
O preço do álcool caiu
30% em relação a abril.

Compare
Preços de produtos
de Natal variam
até 70%.

Absurdo
Servidoras da
Prefeitura e
empresários de Mauá
são acusados de
pertencerem ao PCC.

É muito!
Livro com a biografia
sobre Pelé custa R$ 11
mil.

Barbárie
Como entender os
criminosos que
queimaram vivas as
vítimas que assaltaram?

Picaretas
O governo está
aumentando o cerco
sobre câmaras de
arbitragem de fachada.

Vale um doce
Quanto tempo Caio
Júnior vai durar no
comando técnico do
Palmeiras?

Vale um sorvete
Leão vai aceitar cortar
o salário para
continuar técnico do
Corinthians?

O coordenador do Sis-
tema Único de Representa-
ção dos Trabalhadores na
Ford, João Cayres (foto), foi
eleito presidente do Dieese
na última sexta-feira. Nos úl-
timos dois anos ele ocupou e
vice presidência do órgão. A
eleição é feita pela direção na-
cional, composta de repre-
sentantes de todas as centrais
sindicais.

“É uma tarefa de res-
ponsabilidade porque uma
das metas da nossa gestão é a
elaboração de políticas públi-
cas, como projetos de desen-
volvimento e de distribuição
de renda”, afirma o dirigen-
te.  Para isso, o Dieese plane-
ja expandir seus planos de
formação com a criação de
uma faculdade.

“É um debate que fare-
mos com o movimento sindi-
cal. Uma pesquisa mostrou

essa demanda e a intenção é
construir uma escola para for-
mar profissionais em nível
superior, voltados para o
mundo do trabalho e aos sin-
dicatos”, observou. Segundo
ele, a central sindical norte-
americana AFL-CIO e sindi-
catos europeus mantêm esco-
las semelhantes.

Outra meta da nova di-
retoria é ampliar o número

de sindicatos associados, mu-
dar o perfil de financiamen-
to e divulgar institucio-
nalmente a marca Dieese.
Hoje, segundo João, são 500
sócios “Muita gente não sabe
que o Dieese é um órgão de
assessoria sindical e pensa que
se trata de um instituto de go-
verno”, comenta.

Quanto ao financia-
mento, hoje, 55% das recei-
tas do Dieese vêm de proje-
tos e pesquisas, como as de
emprego e de inflação. O res-
tante vem das mensalidades
dos sindicatos associados.
“Queremos arrecadar 60%
das nossas receitas com as
mensalidades e o restante
com projetos” prevê.

O Dieese completou 51
anos e é o único no mundo
com esse perfil, criado e man-
tido pelos sindicatos para es-
tudos econômicos e sociais.

Em janeiro estarão aber-
tas as inscrições ao curso pré-
vestibular que o Sindicato
mantém na Regional Diadema
em parceria com o Educafro.

Para a inscrição é preciso
fotocópia do RG, CPF, com-
provante de renda, de residên-
cia e de conclusão do ensino
médio, além de duas fotos.

As inscrições acontece-
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Garanta sua vaga no próximo ano
Pré-vestibular Educafro

rão entre os dias 20 e 27 de
janeiro, das 10h às 16h, na
própria Regional, na Aveni-
da Encarnação, 290, Pirapo-
rinha. Informações com He-
loísa pelo 9858-4850.

Professores
O pré-vestibular em

Diadema precisa de professo-
res voluntários de Biologia,

Gramática e Geografia.

Santo André
Em Santo André, o

Educafro mantém núcleo na
Faculdade Uni-A. As inscri-
ções são entre 6 e 13 de ja-
neiro, das 9h às 13h, na rua
Senador Flaquer, 453. Infor-
mações com Dona Nila pelo
4973-2208 e 7162-9641.

Nos dias 17, 18 e 19 de
janeiro estarão abertas as
inscrições para os cursos
profissionalizantes do acor-
do Sindicato/Senai na Re-
gional Diadema.

Os cursos são de Mate-
mática, Trigonometria, Dese-
nho Mecânico, Controle de
Medidas, Eletricista Instalador
e Comandos Elétricos.

Para a inscrição é pre-
ciso cartão de sócio do Sin-
dicato, último holerite e fo-
tocópia do RG. Trabalha-
dores desempregados de-
vem levar carteira profissio-
nal e fotocópia do RG.

As inscrições acontece-
rão das 10h às 13h e das
14h30 às 18h.

Os companheiros na
Sea, de São Bernardo, têm
um compromisso com a or-
ganização no local de traba-
lho. Hoje é dia de eleição da
CIPA e o Sindicato apóia os
seguintes candidatos: Edil-
son Rodrigues Barros, Edi-
nei José Silva, Willian Gon-
çalves de Oliveira Manga-
não e Eduardo Camilo Pi-
res, o Bola.

Correção
O número correto de
empregos criados em

São Caetano é 22 mil e
não 46 mil como

publicado na Tribuna
de ontem.
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Arrecadação em toda a base
Natal sem Fome

O processo
eletrônico

Departamento Jurídico

Papai Noel fez a festa da criançada com distribuição de presentes

Padrinhos garantem Natal
de crianças carentes

O Congresso apro-
vou na semana passada o
projeto de lei que dispõe
sobre a utilização dos
meios eletrônicos nos
processos, tal como a in-
ternete. Já utilizada pelos
juízes, a medida promete
agilizar o Judiciário e tor-
nar mais fácil a vida da-
queles que lidam com a
Justiça. Hoje, por exem-
plo, o advogado já pode
enviar o recurso via fax
aos tribunais e protocolar
a petição depois. Agora,
com processo eletrônico,
o advogado poderá con-
sultar todo o andamento
do processo, todas as pe-
tições juntadas pelas par-
tes e decisões proferidas
pelo juiz, sem precisar
sair de casa. Bastará a-
cessar a internete e con-
sultar o andamento, evi-
tando as longas filas na
Justiça, além dos gastos
com cópias do processo.

Mas, o tema causou
polêmica, sobretudo na ne-
cessidade dos advogados
em saberem e poder utili-
zar a internete e os meios
eletrônicos, bem como em
garantir aos envolvidos a
ampla defesa prevista na
Constituição.

Vantagens e necessidades
A citação de alguém

em outra cidade ou esta-
do, que hoje leva meses
para ser cumprida, pode-
rá ser requisitada pelo
juiz via e-mail e, assim,
ser realizada até no mes-
mo dia em que foi solici-
tada. Não há dúvidas dos
ganhos efetivos que a
informatização do Judi-
ciário pode gerar à socie-
dade. É chegada a hora
da modernização do Es-
tado. Natural, também,
que haja resistência à i-
déia de implementação
do processo totalmente
digital.

Toda mudança, de iní-
cio, gera receios naturais.
Mas, a internete no Brasil
não é novidade. A infor-
matização, por exemplo,
também já faz parte do co-
tidiano dos trabalhadores.
Os tribunais trabalhistas
são os maiores entusiastas
da idéia de informatização
e, aos poucos, têm im-
plementado estas mudan-
ças. Enfim, parece-nos
que a chegada do proces-
so eletrônico será o iní-
cio de novos tempos para
o Poder Judiciário.

CONFIRA
SEUS DIREITOS

Mais uma vez neste ano a solidariedade falou mais alto e nossa categoria
respondeu à altura, participando em peso das campanhas de arrecadação de

brinquedos, alimentos e agasalhos para o Natal Sem Fome na região.

Cerca de 500 crianças
carentes tiveram uma grande
festa de Natal graças à ativa
participação do SUR na
Scania e dos grupos Super-
amigos, Ação e Emoção,
Marcando Território e cerca
de 120 voluntários que tra-
balham na Scania, Ford,
Volks, Hobart e Brasmetal.

Essa rede de solidarieda-
de garantiu um dia inteiro de
festa no Clube de Campo dos
Metalúrgicos, onde a garota-
da se divertiu.

Teve brincadeiras na pis-
cina, jogos, touro mecânico e
tobogã gigante, além de pin-
turas e outras atividades. À

tarde teve entrega de presen-
tes.

Claudio Ribal, do SUR
e dos Superamigos, disse que

a festa foi um grande sucesso
graças a colaboração de cer-
ca de 500 pessoas que apa-
drinharam as  crianças.

Em Santo André, Mauá
e Ribeirão Pires, a campanha
começou há duas semanas,
com metalúrgicos de 20 em-
presas doando um quilo de
alimento. O último dia da
entrega será sexta-feira.

O coordenador da Re-
gional Diadema, Giovane
Correa, parabenizou o pes-
soal pelo alto grau de adesão.
Muito já foi arrecadado e esse

Arrecadação em
20 empresas da
Regional Santo André

Companheirada na Mecânica Abril participou em peso da campanha

número vai aumentar ainda
mais, já que várias empresas
assumiram o compromisso de
doar a mesma quantidade de
alimento recolhida pelos tra-
balhadores.

As doações serão entre-
gues a entidades assistenciais.
“Também estamos partici-
pando da campanha da Pre-
feitura de Santo André”, dis-
se Giovane.

Na Mecânica Abril, a
arrecadação conseguiu com-
prar 1.500 quilos de alimen-
tos que foram doados a cin-

Na Makita,
participação

de todos
A campanha na Makita

também comprou cestas bá-
sicas e contou com a partici-
pação massiva, com adesão
dos trabalhadores horistas e
mensalistas, líderes, chefes e
gerentes, além do pessoal das
terceiras.

As cestas serão entregues
na próxima semana aos mo-
radores do Núcleo Habita-
cional Fazendinha, que fica
perto da empresa.

Nesse núcleo, a parte que
fica em Diadema está rece-
bendo benefícios do projeto
Favela Zero, através da Prefei-
tura da cidade. Já os morado-
res da parte de São Bernardo
estão abandonados.

Diadema também
participa

Também os trabalhadores na Au-
tometal, Dana Nakata e Ifer, em Dia-
dema, participaram da campanha doan-
do alimentos ou fazendo arrecadação
para comprar as cestas.

Toda a doação será distribuída às en-
tidades da cidade na próxima semana.
Anderson Rogério de Lelis, o Neguinho, re-
aliza a campanha Faça um Natal feliz, na
Ifer, distribuindo caixas pela fábrica para
facilitar aos trabalhadores colocarem brin-
quedos, alimentos ou roupas.

Na Otis, um sucesso
Os trabalhadores da

Otis fizeram bonito na
campanha. O valor arre-
cadado  foi suficiente para
comprar 162 cestas, que
serão entregues às comu-
nidades de Nossa Senho-
ra Aparecida e Baralde,

em São Bernardo.
Para Genildo Dias

Pereira, o Gaúcho, do
CSE, o sucesso da campa-
nha se deve ao empenho
do comitê de apoio e à
participação de todos,
desde o chão de fábrica

até a diretoria da empre-
sa. “Graças a contribuição
de cada um conseguimos
dobrar o número de ces-
tas da última campanha
e garantir um Natal mais
feliz para muitas famí-
lias”, disse Gaúcho.

co entidades beneficentes na
região, em Osaco, Suzano e
no Jardim Elba, na Zona
Leste.

SINDICALIZE-SE


