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Justiça condena coronel torturador
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Lula retorna ao ABC
em apoio a candidatos 

petistas

Começam as 
negociações com

o grupo 10
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O presidente participará de 
atividades em São Bernardo, 
Santo André, Mauá e depois 
em Guarulhos. 

Na primeira rodada de
negociação da campanha salarial, 

metalúrgicos debatem mudança da 
data-base para setembro. 

Convênio Com Unimes ofereCe 
CUrsos sUperiores a distânCia

Novo convênio 
do Sindicato vai 
facilitar a vida de 
associados que 
queiram fazer um 
curso superior 
e não podem 
frequentar as 
salas de aula de 
uma faculdade. 
Foco central será 
curso de petróleo 
e gás.
Página 3

O Tribunal de Justiça de São Paulo responsabilizou o coronel reformado Carlos Brilhante 
Ustra (foto) pela tortura de três pessoas durante a ditadura militar. A decisão é inédita no Brasil.
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Eleição 2008

Ditadura militar

Lula no ABC neste final de semana

Coronel Ustra é condenado por tortura

Como no 1º turno, Lula voltará a reforçar a campanha do PT na região

Zacarias e Siraque caminharam ontem em feira de Santo André

O presidente Lula con-
firmou presença neste final 
de semana na região para 
participar das campanhas 
dos candidatos petistas de 
São Bernardo, Santo An-
dré e Mauá, além de Gua-
rulhos. 

O assessor da presi-
dência Gilberto de Carva-
lho disse que Lula fará um 
esforço extra para ajudar a 
campanha desses candida-
tos. “Ele vai desembarcar 
em São Paulo na sexta-feira, 
depois de viajar para a Ín-
dia e Moçambique”, disse 
Carvalho. 

As datas e horários da 

participação do presidente 
nas campanhas ainda não 
estão definidos.

Na rua
O candidato a prefeito 

de São Bernardo Luiz Mari-

nho voltou a criticar a atual 
administração ao visitar, 
ontem, o bairro Batistini e 
ouvir reclamações quanto 
à falta d’água, esgoto a céu 
aberto, ruas sem asfalto e 
alojamentos. 

“Não existe abandono 
maior que a falta d’água. As 
regiões da periferia de São 
Bernardo são as que mais 
precisam de atenção, pois 
são as mais abandonadas”, 
comentou. 

No Batistini, bairro 
considerado reduto do can-
didato tucano, Marinho teve 
64% dos votos válidos no 
primeiro turno.

Mais votado apóia Siraque

Em Santo André, o can-
didato a vereador Luiz Zaca-
rias (PR), que teve mais de 
7 mil votos, declarou apoio 
ao petista Vanderlei Siraque 
neste segundo turno.

Apesar da liderança no 
número de votos, Zacarias 

não se elegeu por conta do 
coeficiente eleitoral. 

Com essa mais no-
va adesão, sobe para 12 o 
número de partidos que 
apóiam Siraque. “O PT tem 
o melhor plano de gover-
no”, disse Zacarias.

PT é o campeão dos
votos em legenda

O PT foi o partido que 
teve mais votos de legenda 
nas eleições do primeiro 
turno aqui no ABC, de acor-
do com o Tribunal Superior 
Eleitoral. 

Desde 1996, o partido 
é o líder dos votos destina-

dos à legenda. Nesse pe-
ríodo aconteceram quatro 
eleições, com 332 mil votos 
no partido nas sete cidades, 
quase três vezes mais que 
o segundo colocado, o PS-
DB, com 112 mil votos de 
legenda.

Em Mauá, mais
apoios a Oswaldo Dias

Depois de conseguir 
o apoio do tucano Diniz 
Lopes para o segundo tur-
no em Mauá, o candidato 
Oswaldo Dias conquistou 
agora o apoio de Mateus 
Prado, que concorreu pelo 

Psol. “Eu dizia ao Oswaldo 
que votaria nele no segundo 
turno”, afirmou Mateus du-
rante ato na segunda-feira, 
quando também se filiou ao 
PT. “Eu sentia saudades do 
PT”, comentou.

O Tribunal de Justiça 
de São Paulo declarou o 
coronel reformado Carlos 
Brilhante Ustra responsável 
pela tortura de três pessoas 
da família Teles durante a 
ditadura militar.

É uma decisão inédita 
e um precedente jurídico 
importante para entidades e 
famílias que buscam repara-
ção pelos crimes cometidos 
pela ditadura militar, que 
governou o Brasil entre 
1964 e 1985.

É também uma vitória 
moral e política para os ati-
vistas dos movimentos que 
lutam pelos direitos dos que 

foram perseguidos e tortu-
rados durante a ditadura.

Horror
Ustra comandou o ór-

gão de repressão política 
Destacamento de Opera-
ções de Informações - Cen-
tro de Operações de Defesa 
Interna (DOI-Codi) em São 
Paulo, entre 1970 e 1974.

As testemunhas classi-
ficaram o DOI-Codi como 
uma casa dos horrores.

Elas lembraram que 
Ustra comandava sessões de 
tortura física como espanca-
mento, choques elétricos e 
tortura psicológica. 

Na sentença, o Tribu-
nal de Justiça acatou o pe-
dido para responsabilizar o 
militar pela tortura do casal 
de ex-presos políticos Maria 
Amélia de Almeida Teles e 
César Augusto Teles, que 
foram presos com seus dois 
filhos menores. O casal mi-
litava no PCdoB.

“É uma decisão ex-
celente. O juiz atendeu o 
nosso pedido de Justiça, de 
dar nome aos torturadores”, 
disse Maria Amélia.

Assim, Ustra passou a 
ser o primeiro oficial con-
denado na Justiça em uma 
ação declaratória por se-

questro e tortura. 

Outra relação
Em sua defesa, o mili-

tar alegou que a ação con-
trariava a Lei de Anistia, 
que significou o perdão dos 
crimes cometidos durante o 
período.

O juiz alegou que a 
anistia refere-se somente 
a crimes e não a ações de 
natureza civil, como era o 
caso. Essas ações não pre-
vêem indenização ou puni-
ção, mas o reconhecimento 
jurídico de que o militar 
foi o torturador da família 
Teles.

A Cooperativa Habi-
tacional do Sindicato e a  
construtora Geoteto vão 
lançar três novos empre-
endimentos em Bertioga 
com preços especiais a 
metalúrgicos associados e 
dependentes. 

São dois prédios de 
apartamentos e um con-
junto de sobrados. Aguar-
de! Informações em 4339-
1025 e 4339-0676.

Quem tinha cader-
neta de poupança de 
qualquer agência bancá-
ria com aniversário no 
plano Verão (antes do 
dia 16 janeiro de 1989) 
tem direito a uma boa 
correção sobre o saldo 
da época, mesmo que a 
conta esteja desativada. 
Isso é válido também 
para as contas de pes-
soas já falecidas.

Os trabalhadores 
interessados em verifi-
car a existência de valo-
res na poupança podem 
ir até a Sede do Sindica-
to e levar o extrato ou 
microfilme com o saldo 
da conta. O prazo para 
recursos se encerra em 
12 de dezembro, quan-
do a Justiça entra em 
recesso.

O atendimento é 
feito pela advogada So-
lange Lopes toda terça-
feira, das 9h às 13h, e 
nas quintas-feiras, das 
9h às 11h.

FIQUE
SÓCIO DO
SINDICATO

Emerson Oliveira



confira seus direitos

Atendimento telefônico 
deve ser em um minuto

Departamento Jurídico
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Campanha salarial

Luta

Começa negociação
com grupo 10

Pela democratização da comunicação

Nos grupos 2 e 8, a categoria conseguiu mudar a data-base para setembro

O primeiro encontro 
dos metalúrgicos com a 
bancada patronal do Grupo 
10, ocorrido na segunda-
feira, foi marcado pela ne-
gociação da mudança da 
data-base, que hoje é 1º de 
novembro, para 1º de se-
tembro. 

“Para nós é funda-
mental que o G10 mude 
a data-base. Hoje, estamos 
negociando com as demais 
bancadas patronais em se-
tembro. Nas próximas ro-
dadas avançaremos nessa 
discussão”, previu o presi-
dente da Federação Esta-
dual dos Metalúrgicos da 
CUT (FEM-CUT), Valmir 
Marques, o Biro-Biro.

Neste ano, a categoria 
conquistou a mudança na 
data-base para 1º de setem-
bro nos Grupos 2 e 8, que 
antes era em 1º de agosto.

Salário
A FEM-CUT quer re-

petir no G 10 os mesmos re-
sultados alcançados nos de-
mais grupos, especialmente 
quanto ao aumento real. 

A CUT, ao lado de en-
tidades que integram a Co-
ordenação dos Movimentos 
Sociais (CMS), o Coletivo 
Intervozes e diversas en-
tidades da sociedade civil, 
realizaram ato público on-
tem pela democratização 
dos meios de comunicação 
no Brasil. 

O ato fez parte da pro-
gramação da Semana pela 
Democratização da Comu-
nicação, que mobiliza enti-
dades de todo o Brasil.

Em sua sexta edição, o 
evento é um protesto contra 
o monopólio da comunica-

“Lutaremos por aumentos 
reais compatíveis aos cresci-
mentos destes segmentos e 
pela  ampliação dos direitos 
sociais”, disse Biro-Biro. 

Estabilidade
O presidente da FEM-

CUT explica que outra ex-
pectativa é de os patrões 
acatarem a nova decisão do 
Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) sobre a cláusula 
do acidentado e portador de 
doença profissional e a incluí-
rem na Convenção Coletiva. 

A decisão do TST, pu-
blicada em 26 de setembro, 
confirmou a garantia de 

emprego e de salário até a 
aposentadoria aos trabalha-
dores portadores de doença 
profissional ou de sequela 
por acidente do trabalho.

A próxima rodada de 
negociação com o Grupo 
10 acontece hoje, às 14h, 
na Fiesp.

Fazem parte do grupo 
10 as empresas de equipa-
mentos médicos e hospita-
lares, estamparias, funilarias 
e móveis de metal, lâmpadas 
e aparelhos de iluminação, 
mecânicas, tratamento de 
superfícies, reparação de 
veículos, material bélico e 
rolhas metálicas.

Só pra endinheirados
Um abadá, vestimenta 
obrigatória para
curtir o carnaval em 
Salvador, pode chegar
a R$ 1.900,00. 

Exemplar
A Organização
Mundial de Saúde 
recomendou que países 
sigam o exemplo 
brasileiro e adotem o 
programa Saúde da 
Família. 

Em tempo
Único rio de porte que 
ainda corre livre no 
Estado de São Paulo, 
o Ribeira está prestes 
a se tornar patrimônio 
histórico, cultural e 
ambiental do Brasil. 

Pela preservação
Caso seja reconhecido 
como patrimônio pelo 
Congresso Nacional, o 
Rio Ribeira não poderá 
ter obras que mudem o 
seu curso natural.

Dinheiro plástico
Circulam pelo Brasil  
482 milhões de cartões, 
dos quais 106 milhões  
de crédito, 213 milhões 
de débito e 163 milhões 
de lojas. 

Concorrência
A Votorantim anunciou 
ontem que fará 
biodiesel de cana de 
açúcar a partir de 2010. 

Volta aos campos
Depois da longa 
reabilitação para se 
livrar do vício do álcool 
e de drogas, Casagrande 
voltará a seu posto 
de comentarista na 
televisão.

Pioneiros
A USP formou a 
primeira turma de 
professores índios 
do Brasil. São 81 
profissionais que 
trabalham em escolas 
nas 30 tribos existentes 
no Estado.

ção, controlada por apenas 
seis famílias no País.

Conferência
O objetivo da semana 

é convocar a 1ª Conferência 
Nacional de Comunicação, 
nos mesmos moldes que já 
aconteceram em outras á-
reas como Saúde, Educação 
e Meio Ambiente.

Um evento que reúna 
sociedade civil, governo e 
empresários da comunica-
ção para definir as diretrizes 
para o funcionamento do 
sistema de comunicação 
no País.  

Neste ano, além da 
convocação da 1ª Confe-
rência Nacional de Comu-
nicação, a semana reivindica 
democracia e transparência 
nas concessões de rádio e 
TV e o fim da criminaliza-
ção dos movimentos sociais 
pela mídia.

A semana também re-
forçará a necessidade de 
revisão dos processos de 
outorga e renovação das 
concessões de rádio e TV, 
para que elas passem a ser 
feitas com critérios demo-
cráticos, transparentes e 
com participação popular.

O consumidor obte-
ve recentemente uma 
importante vitória com 
relação aos seus direi-
tos. A partir do dia 1º de 
dezembro deste ano, os 
serviços de call centers 
(aqueles de atendimen-
to telefônico) deverão 
atender, obrigatoriamen-
te, seus clientes no máxi-
mo em um minuto.

Caso você peça o can-
celamento de algum ser-
viço, por exemplo, o pe-
dido deverá ser aceito a 
partir do primeiro conta-
to telefônico.

A portaria que defi-
ne as novas regras deixa 
claro, inclusive, quanto 
ao horário de funciona-
mento dos call centers, 
que deve ser por 24 ho-
ras, nos sete dias da se-
mana.

Só um número
As empresas presta-

doras de serviços deve-
rão ter um único núme-
ro de telefone para acesso 
ao atendimento e, caso o 
consumidor optar falar 

direto com o atendente, 
a ligação não pode ser 
encerrada sem que o 
cliente seja atendido. 

As ligações telefô-
nicas, além de gratui-
tas, poderão apenas ser 
transferidas uma vez 
para outro atendente.

Com relação as re-
clamações apresen-
tadas, o prazo para 
responder às questões 
levantadas deverão ser 
solucionadas em até 
cinco dias úteis. Já o pe-
dido de cancelamento 
deve ser atendido ime-
diatamente.

Os serviços
A regulamentação 

desta portaria é para os 
atendimentos dos ser-
viços de energia elétri-
ca, telefonia, televisão 
por assinatura, planos 
de saúde, aviação ci-
vil, empresas de ôni-
bus, bancos e cartões de 
crédito.

Entenda essa modalidade de educação 

Segundo Zé Paulo, educação a distância é chance de acesso ao curso superior
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Educação

Foco do convênio é petróleo e gás
O Sindicato acaba de 

formalizar convênio com a 
Unimes Virtual para ensino 
a distância.

Estarão à disposição 
dos metalúrgicos associa-
dos ao Sindicato e a seus 
dependentes curso de tec-
nologia na área de petróleo 
e gás e outros 13 cursos de 
graduação, com descontos 
especiais nas mensalidades.  

“Esse convênio é uma 
oportunidade interessante 
de acesso da categoria ao 
ensino superior, porque o 
trabalhador pode escolher e 
administrar o horário e o lo-
cal de estudo de acordo com 
suas necessidades”, explica 
o diretor de organização do 
Sindicato, José Paulo No-
gueira.

Alternativa de qualidade
Segundo ele, essa faci-

lidade vai permitir a quem 
não pôde ou não tem a 
chance de cursar o ensino 
presencial (aquele que o 

aluno vai à sala de aula) rea-
lize o sonho de um ensino 
superior de qualidade. 

O objetivo principal 
desse curso é formar ou a-
tualizar profissionais com 

conhecimentos sobre o 
setor de petróleo e gás para 
atuar na cadeia de fornece-
dores de bens e serviços e 
nas empresas de petróleo .

O curso, de seis se-
mestres, é dirigido a estu-
dantes que concluíram o 
ensino médio, profissionais 
envolvidos no campo dos 
negócios do petróleo e gás 
e graduados que estejam 
interessados em ampliar e 
aprofundar conhecimentos 
na área.

Nos próximos dias, a 
escola vai instalar um posto 

Autorizado pelo Mi-
nistério da Educação, o en-
sino a distância é aquele na 
qual as atividades de ensino 
e aprendizagem ocorrem 
com recursos tecnológicos, 

nesse caso a internete.
Mesmo assim, o aluno 

faz o vestibular e é avaliado 
por provas e participação 
nas aulas.  Na tecnologia que 
a Unimes Virtual desenvol-

veu para os cursos, o  aluno 
terá a acesso a um ambiente 
de interação com colegas e 
professores pelas várias fer-
ramentas de comunicação 
que a internete oferece. 

Educação

Estão abertas as inscrições para vestibular das Fatecs e ETECs
Já estão abertas as ins-

crições para o vestibular do  
primeiro semestre de 2009 
das Faculdades de Tecno-
logia (Fatecs) e das escolas 
técnicas estaduais (ETECs). 
São oferecidas 7.715 vagas 
nos 45 cursos distribuídos 
entre as 47 Fatecs e 40.032 
vagas para os 72 cursos téc-
nicos das Etecs.

As inscrições para o 
vestibular das Fatecs podem 
ser feitas até o dia 20 de ou-
tubro, exclusivamente pela 
internete no endereço www.
vestibularfatec.com.br 

Além da ficha de ins-
crição, o candidato deve 
preencher o questionário 
sócio-econômico, imprimir 
o boleto e pagar a taxa no 
valor de R$ 70,00 (em di-
nheiro), em qualquer agên-
cia bancária.

O exame acontece no 
dia 7 de dezembro. 

Etecs
As inscrições para o 

vestibulinho das Etecs vão 

As ETECs oferecem 72 cursos técnicos em todo o Estado

até o dia 17 de outubro e a 
prova acontece no dia 16 de 
novembro.

Para concorrer a uma 
das vagas para o ensino mé-
dio, o candidato dever ter 
concluído o ensino funda-
mental e estar cursando o 2º 
ano do ensino médio ou já 
ter concluído esse ciclo. 

O manual do candida-
to custa R$ 5,00 e pode ser 
comprado na secretaria de 
qualquer Etec.

A inscrição deve ser 
feita em qualquer dia útil 

Mauá - Av. Antonia Rosa Fioravante, 804, Vila 
Fausto Morelli. Tel. 4543-3238 - 4543-3221 e 
4519-5899.
Santo André - Rua Prefeito Justino Paixão, 150, 
Centro. Tel. 4990-2577, ramal 205/206.

Diadema – R. Guarani, 735, Serraria. Tel. 4055-2883
Mauá – Av. Antônia Rosa Fioravante, 804, Vila 
Fausto Morelli. Tel. 4543-3238 e 4543-3221.
Ribeirão Pires – R. Bélgica, 88, Jd. Alvorada. 
Tel. 4825-4470 e 4823-7456.
Santo André – Etec Júlio de Mesquita, R. Pre-

As escolas no ABC
Fatecs

EtECs

São Bernardo – Av. Pereira Barreto, 400, Baeta 
Neves. Tel. 4121-9008.
São Caetano – Rua Bell Aliance, 225, Jardim 
São Caetano. Tel. 4232-9552.

feito Justino Paixão, 150, Centro. Tel. 4990-2577.
São Bernardo – Etec Lauro Gomes, Av. Pereira 
Barreto, 400, Baeta Neves. Tel. 4125-2288.
São Caetano do Sul – Etec Jorge Street, R. 
Bell’Aliance, 149, Jd. São Caetano. Tel. 4238-
7955.

na Sede do Sindicato, em 
São Bernardo, para receber 
as inscrições ao vestibular 
de novembro e informar 
sobre todos os serviços do 
novo convênio.

A Unimes Virtual, per-
tencente à Universidade 
Metropolitana de Santos, 
tem ainda cursos de Ad-
ministração de Empresas, 
Ciências Contábeis, Mate-
mática, História, Geogra-
fia, Letras, Artes, Biologia, 
Pedagogia, Filosofia, Física, 
Química, Ciências Sociais e 
Sociologia. 

Além disso, haverá 
um posto avançado em 
São Bernardo para aten-
dimento e com compu-
tadores à disposição dos 
alunos. 

desse período, das 13h às 
21h, na secretaria da escola 
em que o candidato preten-

da estudar, ou pela internete 
no site www.centropaula-
souza.sp.gov.br.
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