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Governo federal 
autoriza compra 

de terreno em 
área central para 

construção do 
segundo campus 
da Universidade 

Federal do 
ABC. Governo 

desembolsará R$ 
50 milhões já que 

a Prefeitura de 
São Bernardo não 
quis ceder a área. 

Cursos podem 
começar já no ano 

que vem.  

Eles querem mudanças
porque consideram o
serviço insatisfatório.

Página 2

A ditadura militar que controla o 
poder há 45 anos em Mianmar, ex-
Birmânia, reprime violentamente 
protestos da população civil por 

democracia. Página 4

Foi inaugurado ontem o restaurante na Evacon (foto),
em Diadema, a oitava empresa a aderir ao programa

Marmita Zero. Página 2

Companheiros na Ifer 
cruzam os braços por 

plano médico

Ditadura em Mianmar 
massacra luta por 

democracia

Trabalhadores na 
Evacon conquistam 

restaurante

Lula confirma campus da 
Federal em São Bernardo

Página 3
Lula cumprimenta operário durante visita as obras do campus Santo André da Federal do ABC

O tropeço do 
Cruzeiro deixou 
o Tricolor 12 
pontos à frente 
dos mineiros, 

a dez rodadas do fim do 
torneio.  

Quinta, o time 
do Morumbi 
enfrenta o 
Flamengo, no 
Maracanã, onde 

não costuma jogar bem.

Outro tropeço 
incrível foi o 
do Palmeiras, 
que tirou 
a equipe 
do G-4 da 

Libertadores.

A esperança 
do Verdão 
é a volta 
de Valdívia 
amanhã, para 
enfrentar o 

Náutico, às 19h30, no 
Palestra.

A determinação 
dos jogadores 
dos Santos 
compensou. 
O Peixe subiu 

para o quarto lugar.

Amanhã ele tem 
uma pedreira 
pela frente. O 
Cruzeiro, no 
Mineirão, às 
21h45.

O Corinthians 
estreou técnico 
novo mas os 
resultados 
continuam 
velhos.

Nelsinho diz 
que viu o Timão 
querendo jogar 
e com atitude. 
Que partida ele 
assistiu?

Sensacional o 
vice-campeonato 
mundial 
conquistado pela 

seleção brasileira de 
futebol feminino.

Hoje, nenhum 
homem no mundo 
joga tão bem como 
Marta, eleita a 

melhor jogadora no torneio.

Ontem foi um 
dia triste para o 
futebol. Fez 30 

anos que o insubstituível 
Pelé abandonou os campos.
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Ajuda internacional mantém ditadura

Lançada campanha Envelhecer com Dignidade

Mianmar

Dia Internacional do Idoso
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População com mais de 60 anos de idade é a que mais cresce no Brasil

Repórter japonês é morto por militares 
na hora em que fotografava ato por 
democracia

tribuna esportiva

A Anistia Internacional  
mostrou ontem como é pos-
sível acabar com os conflitos 
em Mianmar, ex-Birmânia 
(veja mapa), onde a ditadura 
militar que controla o poder 
há 45 anos reprime violenta-
mente protestos da popula-
ção civil por democracia.

Basta o Conselho de 
Segurança da ONU impedir 
que China, Índia e Rússia 
continuem entregando ar-
mas aos militares. Até agora, 
a China, com apoio da Rús-
sia, veta a proibição do envio 
de armamentos ao país.

Esses países mantém os 
militares no poder por causa 
dos recursos de Mianmar, ri-
ca em petróleo, gás e pedras 
preciosas. Apesar da riqueza, 
a população da ex-Birmânia 
é uma das mais pobres da 
Ásia.

Já uma elite empresarial 
ligada aos militares vive rica-
mente devido a uma série de 
privilégios.

Estopim
Os protestos atuais são 

os maiores nos últimos 20 
anos e começaram há uma 

semana, com o aumento de 
500% no preço dos combus-
tíveis, o que agravou ainda 
mais a situação de miséria do 
povo, que saiu às ruas.  

Soldados do Exército 
dispersam os manifestantes 
com armas de fogo, bombas 
de gás lacrimogêneo e casse-
tetes. Centenas de pessoas 
foram detidas. É desconhe-
cido o número de mortos e 
feridos devido à censura. 

Os protestos ganharam 
força com o engajamento de 
monges budistas nas mani-
festações.

Como cerca de 90% 
da população é budista, os 
atos diários estão reunindo 
centenas de milhares de 
pessoas. 

Composição
Várias facções milita-

res dominam a ex-Birmânia 
desde 1962. O grupo atual 
assumiu em 1988 e realizou 
as últimas eleições em 1990. 
Como o partido do governo 
perdeu para a oposição, lide-
rada pela Prêmio Nobel da 
Paz, Aung San Suu Kyi, os 
militares anularam os resul-
tados. Milhares de pessoas 
saíram às ruas para protestar 
e 3.000 foram massacrados 
por soldados. 

A ONU resolveu inter-
vir e mandou um represen-
tante para mediar o conflito 
mas sofreu uma derrota 
diplomática. Os dois prin-
cipais líderes dos militares 
não quiseram recebê-lo. Ele 

se reuniu apenas com outros 
integrantes da junta.

Mas o diplomata con-
seguiu uma vitória ao se 
encontrar com a Nobel da 
Paz Aung San Suu Kyi. Dos 
últimos 18 anos, a líder dis-
sidente passou aproxima-
damente 12 anos em prisão 
domiciliar e raramente é vista 
em público. 

Como será difícil a re-
volta popular derrubar os 
militares e a junta não dá im-
portância às gestões políticas, 
só mesmo o bloqueio econô-
mico, como pedido pela Anis-
tia Internacional, parece capaz 
de pôr fim à ditadura. Caso 
contrário, o sangue continua-
rá rolando em um dos mais 
belos países do mundo.

Reprodução

Reprodução

Para chamar a atenção 
às causas das pessoas mais 
velhas, o governo federal 
lançou ontem, no Dia Inter-
nacional do Idoso, a campa-
nha Envelhecer com Dignidade.

O objetivo é garantir o 
cumprimento do Estatuto 
do Idoso e combater o pre-
conceito e a violência contra 
os mais velhos.

Existem hoje no Brasil 
19 milhões de pessoas com 
mais de 60 anos (10% dos 
habitantes). É a parcela da 
população que mais cresce 
no País.

Dignidade
Cerca de R$ 5 bilhões 

são repassados por ano 
a elas nos programas de 
transferência de renda para 
que envelheçam com dig-
nidade.

“Envelhecer com dig-
nidade é envelhecer com 

igualdade de direitos”, expli-
cou o professor de geriatria 
Einstein Camargo. 

“Se o Brasil respeitasse 
isso, todos seriam iguais, 
dignos de uma boa saúde, 
de uma boa relação social, 
de uma boa aposentadoria”, 
prosseguiu. 

“Seria cumprir o prin-
cípio da Constituição de ser 
igual desde o nascimento até 
o envelhecimento”, concluiu 

Camargo. 
A campanha quer tam-

bém sensibilizar a sociedade 
para as mudanças em relação 
ao comportamento das pes-
soas com mais de 60 anos 
que, ao contrário do passa-
do, hoje estudam, se casam 
e estão ativas.

Isso ocorreu devido a 
seu aumento de renda desde 
a publicação do Estatuto do 
Idoso, em 2003.
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Publicação diária do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC 

notas e recados

saiba mais

Inovação na Comunicação

Departamento de Formação

Toledo

Acordo de transporte é aprovado

Com o novo acordo, trabalhadores vão gastar menos com o transporte

Os companheiros na 
Toledo, de São Bernardo, 
aprovaram ontem acordo de 
transporte que estabelece os 
novos valores pelo serviço 
a partir de 1º de novembro.

Hoje, o pessoal paga 
um valor fixo. Quem ganha 
até R$ 1 mil paga R$ 50,00. 
De R$ 1 mil a R$ 2 mil o va-
lor é R$ 100,00. Acima disto 
é de R$ 120,00.

Com o acordo, os valo-
res passam para 5% na pri-
meira faixa, 6% na segunda, 
enquanto na terceira fica 
mantindo o mesmo valor. 

O importante é que es-
ses pagamentos serão inte-
grais para todo o transporte. 
Atualmente, se depois do 
transporte fretado o trabalha-
dor usa ônibus de linha, paga 
com o vale transporte como 

manda a lei.  Com o acordo, 
essa tarifa estará inclusa nos 
valores acertados.

“Existem casos de com-
panheiros que vão economi-
zar até metade da despesa 
mensal com o transporte”, 
disse José Paulo Nogueira, 
diretor do Sindicato. 

Ele lembrou ainda da 

importância dos trabalha-
dores se tornarem sócios do 
Sindicato para que tenham 
outros avanços.

O acordo estabelece 
também que os trabalhado-
res que forem para a fábrica 
de carro terão estaciona-
mento gratuito. Hoje eles 
pagam R$ 10,00.

Trabalhadores querem
mudança no plano médico

Ifer 

Além de novo plano médico, trabalhadores querem plano de cargos e salários

Os companheiros na Ifer, 
de Diadema, pararam a produ-
ção de quarta a sexta-feira pas-
sadas reivindicando mudanças 
no plano médico e por um 
plano de cargos e salários. 

Segundo Davi Carvalho, 
diretor do Sindicato, até o ano 
de 2001 o plano era gratuito. 
A partir daí, os trabalhadores 
começaram à pagar 4%. Há 
60 dias o antigo plano foi 
substituído pelo Saúde ABC, 
com o mesmo valor, mas com 
qualidade inferior.

“Existem reclamações 
de todo o tipo. A mais fre-
quente é quanto ao atendi-
mento”, afirma Davi. Um 
dos problemas, segundo ele, 
é que para se fazer qualquer 
exame é necessária a libera-
ção do médico da fábrica. 

Outro motivo da parali-
sação é a criação de um pla-
no de cargos e salários que 
coloque fim às diferenças. 

Com a paralisação, a fá-
brica procurou a intermedia-
ção da Justiça do Trabalho, 

que reconheceu a procedência 
da reclamação dos companhei-
ros. Em audiência na sexta-
feira, o Tribunal Regional do 
Trabalho deu 20 dias para a fá-
brica negociar uma alternativa 
que resolva os problemas.  

TRW - Reunião hoje na 
Regional Diadema para 
discutir mudança do plano 
médico. Às 12h para o 
pessoal do segundo e do 
terceiro turnos; e às 15h 
para quem  trabalha no 
turno da manhã 

Dura - Nossa equipe de 
sindicalização estará hoje 
na Dura, em Rio Grande 
da Serra, na hora do
almoço. Conheça
as vantagens
de ser associado e 
sindicalize-se!

Correção - Será em 13 de 
novembro a manifestação 
que a CUT São Paulo 
fará pela agenda dos 
trabalhadores no Estado de 
São Paulo e não em 13 de 
outubro como publicado na 
edição de quinta-feira.

agenda

Risco
Caso o Supremo Tribunal 
Federal decida amanhã 
que o mandato pertence 
ao partido e não ao 
político, 46 deputados 
federais podem perder a 
vaga na Câmara. 

Defesa
Planos de saúde 
não podem reajustar 
mensalidade de quem 
tem mais de 60 anos e 
contrato com a mesma 
empresa por mais de dez 
anos. 

Sozinho, não!
O senador Eduardo 
Azeredo, envolvido no 
mensalão do PSDB na 
campanha dele e de FHC 
em 1998, avisou que, se 
perder a cabeça, leva 
mais tucanos. 

Boa!
O BNDES liberou crédito 
de R$ 14,6 milhões 
para 21 cooperativas de 
catadores de materiais 
recicláveis. 

É discriminação
Tribunal Superior do 
Trabalho manda banco 
reintegrar bancário 
com vírus do HIV que 
foi demitido depois de a 
empresa conhecer sua 
doença. 

No ronco
Há três anos dorme na 
Assembléia paulista 
projeto proibindo a 
contratação de parentes 
e o emprego cruzado, 
no qual os deputados 
empregam parentes um 
dos outros. 

Muito bem!
Em oito anos, a Justiça 
cassou 215 políticos por 
compra de votos, 101 
deles prefeitos. 

Ele merece
No Chile, Manuel 
Contreras, chefe da 
polícia secreta durante 
a ditadura militar de 
Pinochet, pegou mais 15 
anos de prisão. Ele já 
cumpre 200 anos.

Na última quinta-fei-
ra, a televisão brasileira 
deu um passo importante 
na busca pela democrati-
zação dos meios de comu-
nicação. A inauguração 
da Record News, primei-
ro canal em TV aberta 
dedicado exclusivamen-
te à transmissão de notí-
cias 24 horas.

Canais similares, co-
mo a Globonews e Band-
news, hoje são transmi-
tidos apenas via TV à 
cabo, dificultando o aces-
so à maioria da popula-
ção. 

  
Quebra de
monopólio 

Este fato nos remete a 
uma reflexão relaciona-
da à concentração do po-
der da mídia no Brasil, 
na qual emissoras de tele-
visão, como a Globo, de-
tinham o monopólio deste 
importante serviço de co-
municação, que é o tele-
jornalismo 24 horas. 

Além do mais, apenas 

uma pequena parcela da 
população tem acesso a 
essa programação.

Agora, toda a socie-
dade brasileira passa a 
ter acesso a um canal de 
notícias. É bom lembrar 
que esse é apenas um 
passo e que a caminhada 
ainda é longa na demo-
cratização dos meios de 
comunicação no País. 

O presidente Lula es-
teve presente na cerimô-
nia de inauguração do 
novo canal. 

Em seu discurso Lu-
la disse: “Que toda vez 
que participo da inaugu-
ração de um jornal, tele-
visão ou rádio, seria im-
portante que todos nós 
pudéssemos dizer uma 
frase que, para mim, ca-
la muito fundo: Liberda-
de! Liberdade! Abre as 
asas sobre nós!”

Para aqueles que 
querem sintonizar, o no-
vo canal é o UHF 42.

“Comida boa e de qualidade”, disse Antonio
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Federal do ABC

Prêmio
Municipal

dos Direitos
Humanos

Santo André

Evacon adere ao projeto e inaugura restaurante

Lula, o presidente que mais criou universidades e escolas técnicas
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O presidente Lula a-
nunciou a compra de um 
terreno de 100 mil metros 
quadrados localizado atrás 
do Ginásio Poliesportivo, 
em São Bernardo, para a 
construção de mais um cam-
pus da Universidade Federal 
do ABC.

O terreno é da Prefei-
tura e será comprado por 
R$ 50 milhões. “Decidimos 
comprar um local no centro, 
que facilita a vida do povo 
não só de São Bernardo, mas 
de toda a região”, disse Lula 
sexta-feira passada, durante 
visita às obras do campus 
de Santo André da Federal 
do ABC.

Ele havia vetado o ter-
reno oferecido pela Prefeitu-
ra em área de manancial, na 
rodovia Índio Tibiriçá.

Depois da efetivação 
da compra do terreno, o 
Ministério da Educação dará 
início aos projetos arquitetô-
nicos e pedagógicos.

O ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad, 
disse que os cursos em São 
Bernardo podem começar já 
no próximo ano em instala-
ções provisórias.

Lula anunciou que a 

inauguração do campus de 
Santo André foi antecipada 
para o dia 27 de setembro 
do próximo ano. 

O governo federal está 
investindo R$ 117 milhões 
na construção de seis pré-
dios em Santo André, que 
vão abrigar 11 mil alunos. 

Revolução na educação
“Parece ironia do desti-

no. Um metalúrgico que não 
tem diploma universitário 
vai passar para a história 
como o presidente que mais 
fez universidades e escolas 
técnicas no mandato”, dis-
se Lula. 

Até 2010, o governo 
terá inaugurado dez novas 
universidades federais, 48 
extensões universitárias e 
terá aumentado o número 

de escolas técnicas de 140 
para 214.

“Nos últimos quatro 
anos o número de vagas nas 
universidades estaduais au-
mentou 16%, enquanto nas 
federais aumentou 72%”, 

enumerou.
Ele disse que universi-

dade não é gasto, é investi-
mento, e que os outros presi-
dentes não deram prioridade 
à educação porque já tinham 
diploma universitário.

O ministro da Pre-
vidência, Luiz Marinho, 
criticou o prefeito Dib por 
ter vendido e não doado a 
área destinada ao campus 
da Federal do ABC em São 
Bernardo.

Marinho critica Dib
Na época, o prefeito 

chegou a dizer que era bo-
bagem doar uma área central 
tão grande se a cidade não 
tinha alunos para a univer-
sidade.

Marinho disse que falta 

ao prefeito visão da im-
portância da universidade. 
“O prefeito deveria ter a 
sensibilidade de ajudar a 
viabilizar um investimento 
que vai facilitar a vida da 
juventude”, comentou.

Campus de São
Bernardo será na
região central

Ontem foi um dia de 
festa para os trabalhadores 
na Evacon, em Diadema, 
com a inauguração do res-
taurante que garante comida 
de qualidade por um preço 
acessível.

A Evacon é a oitava 
empresa a aderir ao Progra-
ma Marmita Zero do Sin-
dicato, que já beneficia no 
total 1.600 metalúrgicos. 

O serralheiro Antonio 
Niel de Souza, de 39 anos, 
disse que o restaurante é 
bom para todos. “A comida 
é boa e de qualidade, por um 
bom preço”, comentou. 

Ele afirmou que carre-
gar a marmita, além de ser 

Marmita Zero

constrangedor, corria o ris-
co de a comida azedar. “Os 
trabalhadores ficam motiva-
dos”, lembrou ele. 

O diretor do Sindicato, 
José Mourão, quer mais em-
presas participando do Mar-
mita Zero. “Iniciamos nego-

ciações com mais um grupo 
de empresas “, disse ele.

Zé Mourão comentou 
que, nas reuniões, ele ressal-
ta que, com o restaurante, o 
ambiente de trabalho me-
lhora. “A empresa também 
sai ganhando”, concluiu.

As ações de pes-  
soas ou organizações 
que desenvolvem ativi-
dades voltadas ao res-
gate da cidadania e em 
defesa dos direitos hu-
manos de Santo André 
estão concorrendo ao 
Prêmio Municipal dos 
Direitos Humanos.

Trata-se de um in-
centivo criado pela V 
Conferência Municipal 
de Cidadania e Direitos 
Humanos, que se esten-
derá até 6 de dezembro, 
dia da premiação. 

A premiação será 
nas seguintes catego-
rias:
-Ações Afirmativas em 
Defesa da Cidadania.
-Educação e Cultura em 
Direitos Humanos.
-Defesa e Proteção ao 
Meio Ambiente.
-Defesa das Crianças e 
Adolescentes.
-Defesa dos Idosos e 
Idosas.
-Promoção da Juven-
tude.
-Defesa da População 
em Situação de Rua.
-Defesa das Pessoas com 
Deficiência.
-Promoção da Igualdade 
de Gênero.
-Promoção da Igualdade 
Racial.

As pessoas ou ins-
tituições devem ser in-
dicadas por pessoas jurí-
dicas ou físicas através de 
um formulário disponível 
no portal da prefeitura 
www.cmsandre.sp.gov.
br/conferenciadh 

As indicações po-
dem sem feitas até 15 de 
outubro. 

FIQUE SÓCIO
DA COOPERATIVA

DE CRÉDITO
DOS

METALÚRGICOS
DO ABC.
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