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A Porsche assumirá o controle da Volks, que vai adquirir dois terços do capital 
da Scania. As duas transações reformularam o setor automotivo mundial, e a 

Porsche passa a ser a principal montadora de caminhões do mundo. Página 3
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Soldado equatoriano desembarca na região Angostura onde ocorreu a invasão colombiana

Pessoal em férias 
coletivas vota no 
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Para analista, paz não
interessa para Uribe
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América Latina

Colômbia violou soberania
do Equador, diz Lula

Reprodução

Raúl Reyes era o princi-
pal negociador das Farc com 
os governos da Venezuela e 
da França para a libertação 
de prisioneiros e a busca 
de negociações de paz mais 
amplas na Colômbia. 

Por duas vezes a ex-
senadora Ingrid Betan-
court esteve para ser li-
bertada. Na primeira delas 

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) começa a 
decidir hoje se o Brasil po-
de utilizar células-tronco 
embrionárias (extraídas de 
embriões mortos e conge-
lados há mais de três anos, 
com a autorização dos pais) 
em pesquisas científicas.

O debate gera polêmi-
ca desde que o ex-procu-
rador geral da República, 
Cláudio Fonteles, questio-
nou a constitucionalidade 
da Lei de Biossegurança, 
com base no argumento 
de que os embriões têm 
direito à vida.

Independente do re-
sultado do julgamento, 
mesmo antes da decisão 
dos ministros do STF as 
discussões estão postas. 

Diferente do ex-pro-
curador, na opinião do 
presidente da Comissão 
de Bioética do Hospital 
das Clínicas de São Paulo, 
Cláudio Cohen, nem o co-
meço e nem o fim da vida 
têm momentos exatos. Ao 
contrário, ambos são pro-
cessos.

Ele cita como exemplo 
a morte, que era determina-
da pela parada cardiorrespi-
ratória do paciente, depois 
foi superada pelo conceito 
de morte cerebral e mais re-
centemente pelo de morte 
encefálica.

O presidente Lula afir-
mou ontem que a Colômbia 
violou a soberania territo-
rial do Equador e poderia 
ter pedido pela prisão dos 
membros da Forças Arma-
das Revolucionárias da Co-
lômbia (Farc) ao governo 
de Quito. 

Para o presidente brasi-
leiro, a América do Sul não 
está preparada para confli-
tos. Ele disse que o Brasil 
pedir a Organização dos 
Estados Americanos (OEA), 
investigação do incidente em 
que a entrada do Exército co-
lombiano em território equa-
toriano matou Raúl Reyes, o 

número dois das Farc. 
No entanto, Lula dis-

se que acredita numa saída 
pacífica. “O Brasil, como 
sempre, vai tentar trabalhar 
pela paz. Nós não queremos 

conflitos porque a única 
chance de ver a América do 
Sul crescer, se desenvolver 
e virar um continente rico é 
com um clima de paz e tran-
quilidade”, finalizou Lula.

Protesto de estudantes equatorianos contra invasão da Colômbia

o governo Álvaro Uribe 
armou emboscada para os 
guerrilheiros que, em mis-
são de paz acertada com o 
governo da Colômbia, es-
tavam levando provas que 
a ex-senadora estava viva. 
Para o analista político Laer-
te Braga, pela segunda vez 
Uribe frustrou qualquer 
perspectiva de negociação 

pela simples razão que não 
lhe interessa a libertação 
de Ingrid Betancourt, sua 
adversária política. Uribe 
quer mudar a constituição 
para ter direto a se candi-
datar ao terceiro mandato. 
Ele tem o apoio de Bush 
e a ex-senadora solta iría-
complicar o processo po-
lítico na Colômbia.

Uso das células-
troncos será
decido hoje

Ciência

Nas eleições para o 
Comitê Sindical na Volks, 
o pessoal que entra de fé-
rias coletivas, os trabalha-
dores que estão em férias 
normais e os afastados 
votarão no 3º andar do 
Sindicato.

As urnas funcionarão 
das 9h às 18h nos dias 10 
e 11 de março.

Este é o acordo fir-
mado entre as três chapas 
durante reunião realizada 
ontem na Sede do Sindi-
cato com a participação de 
representantes de cada uma 
das chapas.

Essa decisão deve-se ao 
fato da Volks oferecer como 
único local possível de vo-
tação a portaria da balança, 
que foi rejeitado pelas cha-
pas e pela comissão eleitoral 
por não oferecer condições 
para instalação de urna.

Os companheiros tra-
balhadores devem compa-
recer ao Sindicato e exercer 
o direito de voto.
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notas e recados

Cuidado com o
golpe da revista

Alerta

Reunião entre a DRT, Sindicato e entidades segunda-feira

Metalúrgicos e DRT-SP
se unem pela inclusão

Trabalhadores com Deficiência

Representantes da De-
legacia Regional do Traba-
lho (DRT-SP) estiveram na 
Sede do Sindicato na última 
segunda-feira para debater 
sobre o cumprimento da 
Lei de Cotas, que obriga as 
empresas com mais de 100 
trabalhadores a preencher 
de 2% a 5% dos seus cargos 
com portadoras de deficiên-
cia ou reabilitados. 

Participaram do encon-
tro, que foi o primeiro de 
uma série programado pela 
DRT no ABC, a Comissão 
dos Metalúrgicos com De-
ficiência, os Centros Públi-
cos de Trabalho e de Renda 
(CPTR) de Santo André e 
de Diadema e o Movimento 
Grande ABC Para Todos.

Rafael Marques, secre-
tário-geral do Sindicato, des-
tacou a disposição das enti-
dades envolvidas a colaborar 
com o trabalho de inclusão 
e fiscalização. “No Brasil, 

são mais de 20 milhões de 
pessoas com deficiência. Por 
isso, nós temos que colabo-
rar com a indicação destes 
trabalhadores para o banco 
de dados das CPTRs”.

Os sindicalistas apro-
veitaram a oportunidade 
para entregar aos auditores 
fiscais da DRT o pré-projeto 
interministerial Inclusão das 
Pessoas com Deficiência no 
Local de Trabalho, que já 

foi entregue no Ministério 
do Trabalho e na Secretaria 
Especial de Direitos Hu-
manos.

Para mais informações 
sobre o banco de dados dos 
trabalhadores com deficiên-
cia, que são consultados pe-
las empresas para contrata-
ções, os interessados podem 
procurar as CPTRs de Santo 
André pelo 4979-3699 ou de 
Diadema pelo 4053-2433.

A companheira Suza-
na Aparecida de Oliveira, 
operadora de máquinas na 
Dana, de Diadema, arrumou 
uma dor de cabeça da qual 
não sabe como se livrar.

Ela caiu no golpe da 
assinatura da revista e, sem 
querer, contraiu uma dívida 
de R$ 876,00.

Segundo a metalúrgi-
ca, há 10 dias um casal de 
jovens estava em frente a 
fábrica oferecendo assina-
turas de revistas da Edito-
ra Peixes, quando um dos 
vendedores lhe ofereceu o 
exemplar grátis de uma pu-

blicação em troca de ver seu 
cartão de crédito. 

“Parece que ele passou 
o cartão num papel carbono. 
Questionei, mas o vendedor 
disse que não haveria pro-
blema e era só um controle. 
Alguns dias depois recebi 
a fatura de duas revistas”, 
conta. 

O golpe não é novo e já 
foi denunciando pela Tribu-
na, com vendedores atuando 
em estacionamentos de su-
permercados. “Estou cor-
rendo atrás para cancelar a 
assinatura, mas a editora está 
me enrolando”, comentou.

Thyssem Krupp
Reunião dia 6, quinta-
feira, na Regional 
Diadema, para 
discuir PLR e sábados 
alternados. Às 12h para 
o pessoal do segundo 
turno e às 15h para 
o primeiro e terceiro 
turnos. 

Ouro Fino
Reunião hoje, às 18h, na 
Regional Ribeirão Pires 
do Sindicato, com os 
trabalhadores da Ouro 
Fino Auto Peças. 

Portas de fábricas
Assembléia hoje, às 7h, 
com os trabalhadores 
no grupo Filtro Inpeca 
(Masaflex etc).

Assembléia sexta-
feira, às 7h, com os 
trabalhadores na Mescla 
– Mecânica Santa 
Clara. 

Assembléia sexta-
feira, às 14h, com os 
trabalhadores na Inox 
Tubos.

Fique sócio
do Sindicato

Vale tudo?
As lideranças empresariais 
garantiram que o fim 
da CPMF significaria a 
redução em até 2% no 
preço dos produtos, mas 
nada disso aconteceu. Era 
mentira?

Egos
Não houve condições 
de aliança e Geraldo 
Alckmim, PSDB, e Gilberto 
Kassab (DEM, ex-PFL) 
serão candidatos a prefeito 
de São Paulo.

Inclusão
O governo carioca entrou 
com ação no Supremo 
Tribunal Federal pedindo 
que o regime jurídico 
das uniões estáveis 
seja aplicado às uniões 
homossexuais.

Fim da picada
O criminoso Balengo, que 
comandou os ataques do 
PCC que paralisaram São 
Paulo há dois anos, fugiu de 
presídio gaúcho de regime 
semi-aberto.

Chama o Procon!
Na capital, o custo para 
tirar uma carteira de 
motorista varia até 245%.

Hic! Hic!
Trabalhador da Ambev 
que experimentava 
1,5 litro de cerveja por 
dia virou alcoólatra e 
a Justiça decidiu por 
indenização de R$ 100 mil.

Justo agora?
Em São Bernardo, 
reforma na EMEB Odette 
Périgo de Lima encurtou 
o período de aulas para 
apenas uma hora e meia.

Bom exemplo
Recursos do PAC vão 
construir neste ano sete mil 
unidades habitacionais em 
seis cidades da região.

Bem feito!
A empesa Masterfoods foi 
multada por ter reduzido 
de 1,5 quilo para 1 quilo 
a quantidade da ração de 
cães Pedigree, sem informar 
devidamente na embalagem. 

A temática dos direitos 
das mulheres e da igual-
dade nas relações de gêne-
ro entrou na pauta do Con-
gresso Nacional, ainda que 
de forma não privilegiada. 
A temática ganhou força a 
partir do processo Consti-
tuinte, em 1986.

O movimento de mu-
lheres se ampliou e se di-
versificou, com a inclusão 
de partidos políticos, sindi-
catos e associações comu-
nitárias. Com o acumulo 
das discussões e das lutas, 
o Estado brasileiro e os go-
vernos federal e estaduais 
reconheceram a especifi-
cidade da condição femi-
nina, acolhendo propostas 
do movimento na Consti-
tuição e na elaboração de 
políticas públicas voltadas 
para a superação das pri-
vações, discriminações e 
opressões vivenciadas pe-
las mulheres.

Direitos
Os avanços conquis-

tados estão na aprovação 
de leis, das quais destaca-
mos: 

•Lei 9.278/96 – regula a 
união estável como entida-
de familiar .

•Lei 9.263/96 – regu-
la o planejamento familiar. 

O direito à esterilização 
voluntária de mulheres e 
homens é conquistado em 
agosto de 97.

• L e i s  9 . 1 0 0 / 9 5  e 
9.504/97 – estabelecem co-
tas mínimas e máximas por 
sexo para candidaturas nas 
eleições proporcionais para 
vereadores e deputados es-
taduais e federais.

A Constituição,  em seu 
artigo 5º, prevê a igualda-
de entre homens e mulhe-
res. Garantiu no inciso L 
a situação das mães que 
cumprem pena. Permitiu 
em seu artigo 7º que a li-
cença maternidade seja de 
120 dias, bem como tratou 
em seu artigo XX sobre a 
proteção ao trabalho da 
mulheres.

Pulando para o ano de 
2006, não podemos deixar 
de mencionar a Lei Maria 
da Penha, que coíbe a vio-
lência doméstica e familiar 
contra  a mulher.

Com mais um ano co-
memorando o dia 8 de 
Março, notamos o avanço 
da  legislação , mas sabe-
mos que ainda temos que 
percorrer muitos cami-
nhos, quando se trata da 
situação da mulher bra-
sileira.
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Setor automotivo

Mercedes-Benz

Surge a mega montadora

Trabalhadores definem 
jornada e negociação de PLR

Brasil é o
6º maior

fabricante

Carros

Chalita Calazans

Plenária reuniu cerca de 500 trabalhadores na sede do Sindicato

A Volks anunciou que 
vai pagar 4,4 bilhões de 
dólares para adquirir dois 
terços do capital da Scania, 
ao mesmo tempo em que 
o conselho da montadora 
austríaca Porsche autori-
zou a compra do controle 
da Volks. 

As duas transações re-
formularam o setor auto-
motivo mundial, agora com 
a Porsche controlando um 
grupo avaliado em cerca de 
230 bilhões de dólares e do-
no da Audi, Volks, Bentley, 
Lamborghini, Seat e Skoda 
e das fábricas de caminhões 
Scania e MAN. 

Com essas aquisições, 
mais a produção de cami-
nhões da própria Volks, a 
Porsche passa a ser a prin-
cipal montadora de cami-
nhões do mundo. 

Mega montadora
Todas essas movimen-

tações financeiras já haviam 
sido motivo de especulação 
por parte da imprensa e ago-

O aumento das 
vendas no ano passado 
fez o Brasil ultrapassar 
a Espanha e a França e 
se tornar o sexto maior 
produtor de carros do 
mundo. 

Agora, o Brasil está 
atrás do Japão, Estados 
Unidos, China, Alema-
nha e Coréia do Sul.

No ano passado, fo-
ram fabricados no Brasil 
2,97 milhões de veículos, 
14% a mais do que em 
2006. A produção fran-
cesa diminuiu 7,8% e 
ficou em 2,57 milhões 
de carros, enquanto a 
Espanha produziu 2,88 
milhões de carros.

De acordo com os 
números da Anfavea, 
2007 foi o melhor ano 
da história da indús-
tria automobilística. Os 
principais motivos são 
a redução das taxas de 
juros e o aumento do 
acesso ao crédito. 

Para este ano, a 
Anfavea trabalha com 
a expectativa de cresci-
mento da produção em 
torno de 10% sobre o 
ano passado.

Em plenária no último 
sábado, os companheiros 
na Mercedes-Benz aprova-
ram acordo de produção de 
2008, que traz várias contra-
partidas reivindicadas. 

O acordo prevê:
• Contratação de 370 

trabalhadores e trabalha-
doras.

• Efetivação dos 130 
companheiros e companhei-
ras, cujo contrato vencerá 
dia 1º de julho deste ano.

• A realização das jor-
nadas deverão ser em fins 
de semana alternados de 
modo a garantir descanso 
a todos.

• Que a transferência 
dos trabalhadores entre as 
áreas para atender as neces-
sidades da produção deve-
rão respeitar a qualificação 
e possíveis restrições.

• Antecipação do pa-

ra elas se concretizaram.
Para os trabalhadores, 

isso pode trazer mudanças 
na forma de administração e 
nas relações de trabalho. 

A Porsche é conhecida 
no mercado como uma em-
presa altamente voltada para 
o resultado financeiro.

Prova disso é que ela, 
com apenas duas fábricas 
e 16 mil funcionários, está 
comprando um grupo que 
tem mais de 350 mil traba-
lhadores. 

“Uma empresa com 
essa linha de pensamento e 

de administração é motivo 
de preocupação por parte 
dos trabalhadores”, dis-
se Valdir Freire, o Chalita, 
vice-presidente do Comitê 
Mundial dos Trabalhadores 
na Volks. 

Ele comentou que essas 
aquisições já foram tema de 
debates nas reuniões do Co-
mitê Mundial.

“A impressão que pre-
valeceu entre os trabalha-
dores é a preocupação com 
o emprego e a transferência 
de produtos que possam 
ser impostos pela nova di-

reção”, comentou.
Chalita lembrou que, 

em 2006, a posição da Por-
she no Conselho de Direção 
da Volks era pelo fechamen-
to da fábrica Anchieta.

“Temos de ficar atentos 
e continuar trabalhando a 
solidariedade internacional 
e nacional”, concluiu.

Reflexo
Na unidade da Scania 

em São Bernardo, o coor-
denador do SUR, Daniel 
Calazans, tem procurado 
a direção da empresa para 
tratar do assunto.

“Mudanças sempre tra-
zem preocupação e que-
remos obter o máximo de 
informações sobre elas”, 
disse.

Calazans afirmou ain-
da que essas mudanças em 
níveis internacionais têm 
reflexos aqui no Brasil.

“Os trabalhadores de-
vem ficar preparados para 
defender seus interesses”, 
avisou ele.

gamento da primeira par-
cela do 13º para o dia 5 de 
março.

Segundo Walter Souza, 
da Comissão de Fábrica, a 
companheirada quer ain-
da regulamentar as folgas 
coletivas aos sábados para 
quem  trabalha nos turnos 
1 e 2 (que normalmente 
trabalham aos sábados) e a 
garantia de uma folga men-
sal que coincida com sábado 

e domingo consecutivo ao 
pessoal do 6x2.

Foi acertado também a 
inclusão no acordo de PLR 
de uma meta individual, 
prevêndo o pagamento de 
um adicional por compa-
recimento nas jornadas ne-
gociadas. “Este adicional 
significa a criação de um 
reflexo das horas extras 
no PLR, algo não previs-
to em lei”, explica Souza. 

Produção de carros
em 2007, em milhões 

de unidades
1º Japão        11,6
2º EUA        10,8
3º China          8,9
4º Alemanha          6,2
5º Coréia do Sul     4,1
6º Brasil          2,9
7º Espanha          2,8
8º Canadá          2,6
9º França          2,6
10º México          2,1

As
comemorações 

na região

Dia da Mulher

O Sindicato dos 
Servidores de São Ber-
nardo comemora o Dia 
Internacional da Mulher 
amanhã, às 18h30, com 
peça teatral, filmes ex-
posição de fotos, artes 
e com um debate sobre 
violência e assédio. O 
Sindicato fica na rua 
Caetano Zanela, 90, no 
Centro, próximo ao ter-
minal Ferrazópolis.

Na sexta-feira, o 
Sindicato dos Bancários 
do ABC promove show 
com a cantora Márcia 
Cherubin, às 18h30, na 
Concha Acústica da Pra-
ça do Carmo, no Centro 
de Santo André. 

No sábado, a ati-
vidade é no nosso Sin-
dicato, que promove 
encontro cultural no 
Centro Celso Daniel, a 
partir das 14h.


