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SÃO BERNARDO
Juliana Amaral
Cantora e
compositora de
voz envolvente,
mostra o show
Águas Daqui
interpretando
canções próprias e de compositores consagrados. Hoje, 20h.
Câmara de Cultura Antonino
Assumpção. Rua Marechal Deodoro, 1.325 - Centro - Fone: 41250054- Grátis (convite disponível
uma hora antes no local).

A Corda Mágica - Teatro Infantil. As
aventuras de um palhacinho que tenta
reaver uma corda mágica presenteada por
uma fada e roubada por um gigante.
Amanhã, 16h, e domingo 16h. Teatro
Abílio Pereira de Almeida. Praça Cônego
Lázaro Equini, 240 - Baeta Neves - Fone:
4125-0582- R$ 5,00 e R$ 3,00
(com filipeta)

Orquestra Filarmônica
de São Bernardo
Concertos sob a regência do maestro
Paulo Rydlewski. Amanhã, 20h30. Teatro
Cacilda Becker (Paço Municipal - Centro Fone: 4330-3444). Domingo, 19h, Teatro Elis
Regina (Av. João Firmino, 900 - Bairro Assunção - Fone: 4351-3479). Grátis. Convites
disponíveis uma hora antes, nas bilheterias.
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Cooperarraiá

- Forró ao vivo, comida típica, jogos e muita
gente animada. É o 2º Cooperarraiá que será realizado amanhã, no Centro de Formação Celso Daniel (ao lado
da Sede do Sindicato), a
partir das 18h. A festa arrecada fundos para apoiar as
cooperativas filiadas à
Unisol.

DIADEMA

RIBEIRÃO PIRES

Casa do Hip Hop completa quatros anos realizando o Hip Hop em
Ação Especial com os rappers Thaíde e Rapin Hood, Z´África Brasil, Lino
Crizz & Banda Gueto, Jam, Soul Train, do Rio de Janeiro e o grupo de
dança de rua Back Spin. Apresentações de dança soul e break, rap e intervenções de grafite. Presenças de nomes do hip hop nacional, como Nelson Triunfo, Nino Brown, Marcelinho Back Spin e MC Levy. Amanhã, a partir
das 14 h. Centro Cultural Canhema  Rua 24 de Maio, 38 - Jardim Canhema
- Fone: 4075-3792. Grátis.

A Pedra Mágica - Espetáculo musical em que 26 crianças do ABC,
de 5 a 14 anos, narram a esperança de viver em um mundo sem guerras.
Com efeitos especiais em telão. Domingo, 16h. Teatro Euclides Menato Rua Brasil -193, Centro. Fone: 4828-2028. Ingressos a R$ 7,00 e R$ 5,00
(promoção).

3ª Mostra de Artes - Os 24 finalistas na área de música se apresentam hoje, às 20 horas. Os 14 finalistas na categoria dança mostram coreografias diversificadas, do contemporâneo ao popular, circo, clássico e
jazz. Amanhã e domingo, às 19 horas. Centro Cultural Diadema - Rua Graciosa, 300 - Centro - Fone: 4043-3983. Grátis.
Grupo de Dança da Comunidade Negra do Campanário apresenta
a coreografia Pérola Negra. Amanhã, 18h. Centro Cultural Heleny Guariba.
Rua Barão de Uruguaiana, 87 - Jardim Ruyce - Fone: 4067-4292. Grátis.

SANTO ANDRÉ
O Erótico - É o tema de hoje, às 19h30, do projeto Filosofia & Cotidiano que a Casa da Palavra e a Fundação Santo André promovem. O assunto de Eliane Robert Moraes, professora da PUC, é O Cotidiano Libertino Uma abordagem do Universo do Marquês de Sade. Praça do Carmo - 171
- Centro. Fone: 4992-7218
Férias no Parque Escola - Crianças, jovens, adultos e grupos de
adolescentes poderão participar de oficinas, jogos e dinâmicas com objetivo de ensinar novas formas de brincar e aprender. Amanhã, a partir das
10h. Rua Anacleto Popote, 46 - Bairro Valparaíso.

MAUÁ
Alimentronic Music - Apresentação de Djs do município e outras
cidades. Amanhã, a partir das 11h. Praça da Bíblia - Centro - Fone: 45127550. Ingresso: um quilo de alimento não perecível que será doado ao
Fome Zero.
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4º Congresso, na
fase final, traça
novas diretrizes
ao Sindicato
Os delegados têm uma
grande responsabilidade
neste final de semana,
quando debatem e votam
as políticas e as ações que
vão mobilizar e interferir no
dia-a-dia dos metalúrgicos.
Veja um resumo do que
estará em discussão nas
plenárias finais do
4º Congresso.
Páginas 2 e 3

Assembléia de aprovação
de pauta e debate com Mercadante

Hoje, às 18h,
na Sede
do Sindicato.
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NOTAS E RECADOS
Maluf na cadeia
O ex-prefeito foi preso ontem ao
desembarcar em Paris, quando
tentava fazer transferência
bancária com valor maior que o
permitido.
Preocupante
O desemprego medido pelo
Dieese deu um pequeno recuo em
junho, e caiu 0,3% pontos. Mesmo
assim é alto: 2 milhões de
desempregados na Grande São
Paulo.
Menos risos
A comédia brasileira perderá muito
com a morte de Rogério Cardoso,
o Seu Flor, da Grande Família, e o
Epitáfio de Zorra Total.
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4º CONGRESSO

Os delegados ao 4º Congresso terão muito trabalho neste final de semana, discutindo e votando as mais de cem propostas apresentadas nas reuniões por empresa e plenárias temáticas. Esse esforço terá resultados práticos, definindo as diretrizes do nosso Sindicato, apontando os rumos para
o fortalecimento da categoria e do movimento sindical, e apresentando propostas para um País igual e justo. Todos os delegados devem comparecer e fazer jus à representação recebida por parte dos trabalhadores. O credenciamento começa às 15h. Não perca esta oportunidade de definir as
lutas dos metalúrgicos do ABC. Veja embaixo algumas das propostas apresentadas:

Análise de conjuntura
 Relação dos metalúrgicos com o governo Lula, de apoio incondicional,
de apoio crítico ou de não apoio.
 Luta pelo plebiscito oficial para a Alca ou oposição sistemática ao projeto contra as câmaras setoriais e contra o cooperativismo.

Aos mais novos
Nos anos 60, a cantora Vanderléa
gravou música sobre divórcio que
tinha o seguinte refrão: senhor juiz,
pare, agora!

Atividade sindical

Será que resolve?
O Senado aprovou projeto que
proíbe a comercialização e o porte
de armas. Em 2005, um plebiscito
popular decide se a proibição será
mantida.
À luz
Juíza de Brasília determinou que o
Exército abra documentos
sigilosos sobre a Guerrilha do
Araguaia, movimento que lutou
contra a ditadura brasileira.
Acordo
O Sindicato dos Metalúrgicos de
São José dos Campos defendeu
ontem em assembléia a adoção do
lay-off (sistema no qual o
trabalhador fica em casa num
período e recebe menos), para
reverter as 450 demissões na GM.

TRW MAUÁ

Plenárias definem nossas lutas

Vamos à luta
A reforma da Previdência começa
pra valer semana que vem quando
o relatório aprovado na quarta-feira
à noite vai ao plenário da Câmara.

Greve Vanderléa
Se os juízes entrarem em greve,
quem julgará o movimento?

Sexta-feira, 25 de julho de 2003

 Criar fundo específico para formação.
 Estruturar nossa participação no Fórum de Defesa do Consumidor.
 Lutar pela implantação de creches em todas as empresas.
 Lutar contra a terceirização, fim da diferenciação salarial, fim dos contratos temporários e defesa da redução da jornada de trabalho sem
redução salarial.
 Criação do selo de responsabilidade social a ser atribuído às empresas
que adotarem ações e programas sociais, com respeito à organização
dos trabalhadores.
 Criação do fundo econômico social solidário para ampliar os projetos
sociais da categoria.

Reforma sindical e trabalhista
 Fortalecer e consolidar as comissões de fábrica, CIPAs e CSEs, ampliando o número de representação nas empresas da categoria.
 Lutar para que o novo texto da reforma sindical exija sindicalização de um
terço da categoria para o Sindicato conquistar a representação.
 Criação de uma escola de cooperativismo e de centro de desenvolvimento e atualização tecnológica.
 Lutar pelo fim do imposto sindical e de toda legislação que impede a livre
organização dos trabalhadores.
 Criação de uma comissão de relações internacionais.
 Reduzir para 10% o percentual mínimo para garantir proporcionalidade na
participação da direção do Sindicato.
 Lutar por sindicatos únicos por ramo de atividade econômica.

Alteração no Estatuto
 Criar teto para cobrança da mensalidade.
 Mudanças de prazos do processo eleitoral.
 Aumentar proporcionalidade para 50% mais um nas eleições do CSE.
 Lutar por uma rádio do Sindicato.
 Criar a Universidade do Trabalhador.

Diferenças e igualdade de oportunidades
 Lutar pelo cumprimento da lei que garante cota de 5% do quadro de trabalhadores aos deficientes físicos.
 Desenvolver cursos de formação política e sindical para jovens.
 Que as atividades do Sindicato contemplem a questão de gênero.
 Trabalho de conscientização na categoria para garantir participação de
mulheres em todas as representações.
 Desenvolver campanhas periódicas tratando de questões da mulher trabalhadora.
 Implantação de um espaço para as crianças durante as atividades do
Sindicato.
 Lutar para que as empresas e o Sindicato adequem suas instalações aos
portadores de deficiência.

Política industrial
 Limites para robotização nas empresas como já existem em outros
países.

Economia solidária
 Criação de uma escola de cooperativismo.
 Lutar por uma nova lei do cooperativismo que efetivamente moralize o
setor, acabando com as cooperativas fraudulentas.

Saúde e competitividade
 Formar banco de dados com indicadores como absenteísmo, horas extras e afastamentos para subsidiar a ação das representações.
 Criar planejamento para as ações desenvolvidas pela CIPA.
 Aprofundar discussão sobre assédio moral.
 Criar grupo de trabalho para propor um novo modelo de CIPA.
 Lutar pela criação de comissão tripartite de condições de trabalho, saúde
e meio ambiente semelhante ao acordo de prensas.

Reforma tributária
 Continuidade da campanha pela correção da tabela do imposto de renda
e também dos limites de deduções para desconto em folha.
 Lutar pela isenção total do recolhimento do PIS/COFINS por parte das
cooperativas.
 Lutar para que a lei de falências dê preferência aos tabalhadores em assumir o negócio, sem assumir as dívidas do patrão.
 Lutar pela criação, junto ao governo federal, de programa de incentivo
fiscal às empresas que desenvolvam tecnologia nacional.

Formação sindical,
escolarização e
formação profissional
 Acrescentar redação técnica e leitura dinâmica nos cursos de formação.
 Desenvolver política de formação de massa para capacitação de militantes e representações no local de trabalho.
 Lutar para que nossa política de formação seja incluída na grade da rede
pública.
 Promover campanha permanente até a criação da Universidade Pública
do ABC.
 Implantar programa de formação de quadros para toda a categoria.

Eleita CIPA de luta
Os candidatos apoiados pelo
Sindicato foram escolhidos para a
CIPA na TRW Mauá.
Emerson Lavadeira e Jarrão
estão entre os titulares e Mané Piauí
fica na suplência. Eles estão comprometidos com a luta por melhores condições de vida no trabalho.
E, mais que isso, com a autêntica
ação sindical no local de trabalho.
Para Geovane Correa, diretor
do Sindicato, o resultado da eleição
mostra a preferência dos companheiros e companheiras pela representação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Há muito tempo que
o pessoal reivindica a realização de
um plebiscito para definir a representação sindical na fábrica, lembrou Geovane. Abaixo-assinado,
protestos e mobilizações já foram
realizados, mas sempre esbarram
na intransigência da fábrica e da turma do racha (que tenta dividir o Sindicato). Se vivêssemos num ambiente de liberdade sindical, não tenho dúvidas que nosso Sindicato
seria o escolhido pelos trabalhadores, afirmou Geovane.

CURSOS NO SENAI

Inscrições em Sto. André
A partir de terça-feira e até 5 de
agosto estarão abertas as inscrições
para os cursos de Desenho Mecânico, Trigonometria, Álgebra/CEP e
Controle de Medidas/Metrologia que
o Sindicato mantém com o Senai, na
Regional Santo André.
Para associados e seus dependentes maiores de 16 anos, as inscrições poderão ser feitas na Regional, rua Senador Fláquer, 813, no Centro de Santo André, das 11h às 13h e
das 15h às 19h. Telefone 4990-3052.

Erramos

Poder de compra
O valor dos rendimentos dos
trabalhadores horistas diretos em
Sete Lagoas (Minas Gerais), onde
está instalada a Fiat Caminhões, é
R$ 456,38 e não R$ 206,00, como
a Tribuna publicou ontem.

