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Sexta-feira, 8 de agosto de 2003

SÃO BERNARDO
A cantora Ná Ozzeti e o violonista Dante
Ozzetti fazem show mostrando sucessos e
composições novas. Amanhã, 20h30, no Teatro Lauro Gomes, rua Helena Jacquey, 171,
Rudge, fone 4368-3483. Retirar convites uma
hora antes.

Belchior apresenta o show 25 anos de
sonho, sangue e América do Sul, com novos arranjos para sucessos como Paralelas
e Como nossos pais. Domingo, 20h, no
Teatro Lauro Gomes, no endereço acima. Ingressos a R$30,00. Até uma hora antes,
R$ 20,00. Estudantes, professores e maiores de 50 anos pagam R$ 15,00.

O grupo Quadratura faz apresentação de jazz, MPB e ritmos brasileiros como coco, maracatu e frevo. Domingo, 20h, no Teatro Cacilda Becker,
no Paço, fone 4330-3444. Retirar convites uma hora antes.
Na peça infantil Pop, a garota legal, a menina entra numa loja de
brinquedos e dá vida aos bonecos. Amanhã e domingo, às 16h, no Teatro
Elis Regina, Av. João Firmino, 900, Assunção, fone 4351-3479. Ingressos a
R$ 8,00.
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SANTO ANDRÉ
O ator Gianfrancesco Guarnieri volta aos palcos ao lado de Greta Elefhteriou
na peça O pequeno livro das páginas em
branco, que conta a história de uma jovem
que se muda para a casa do avô depois da
morte do pai. Amanhã, 21h, e domingo, 19h,
no Teatro Municipal, no Paço, fone 44330780.
Dentro da Mostra de Cinema Alemão, será exibido o filme O amor é
mais frio que a morte, do diretor Rainer Fassbinder, sobre o sindicato do
crime organizado. Amanhã, 16h e 19h, no Cine Teatro Carlos Gomes, Rua
Senador Fláquer, 110, Centro.
Amanhã tem bate-papo com escritores destinado aos fãs de ficção
científica e futebol, dentro do programa Contatos imediatos que acontece na Biblioteca Nair Lacerda. Das 9h às 12h, no Paço, fone 4433-0760.

MAUÁ

DIADEMA

O projeto Domingo no
Paço tem atividades como cama
elástica, oficinas de desenhos,
torneios relâmpagos de volei e
futebol e aulas de dança e ginástica. As crianças com até seis
anos têm espaço próprio. Domingo, no Paço, das 9h às
16h30.

O Festival de Repente vai reunir cantadores como Andorinha e Sebastião Marinho, que mostrarão modalidades como galope a beira mar,
martelo alagoano e gemedeira. Amanhã, 18h, no Centro Cultural Diadema,
Rua Graciosa, 300, fone 4043-3983. Retirar ingressos uma hora antes.

A Banda Jazz Sinfônica apresenta
concerto tendo como convidados os bateristas Zé Carlos e Zé Eduardo Nazário. Domingo, 20h, no Centro Cultural Diadema,
no endereço acima. Retirar ingressos
uma hora antes.

Mercedes contrata
150 metalúrgicos

O clássico do balé Quebra Nozes, de
Tchaikovsky, será encenado amanhã por alunos de
escola de dança. Às 20h, no Teatro Municipal, no Paço,
fone 4555-0086. Retirar ingressos uma hora antes.
O teatro infanto juvenil Clarão nas
estrelas mostra um conto de fadas com
história de amor entre um príncipe e uma
camponesa. Domingo, 16h, no Teatro
Municipal. Ingressos a R$ 4,00.
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Além das contratações,
assembléia ontem aprovou
o trabalho em alguns
sábados para atender a
contratos de exportação.
Com essas, já passam de
400 contratações este ano.
Página 3.

Feijóo comanda assembléia dentro da fábrica ontem à tarde

Fique sócio da MetalCred
Crédito com o menor juro
Poupança com o melhor rendimento
Conheça as vantagens de se associar à
Cooperativa de Crédito dos Metalúrgicos
do ABC. A gente nunca sabe quanto o
bolso vai apertar. A MetalCred atende
todos os dias da semana, das 9h às 18h,
no 1º andar da Sede do Sindicato.

Rendimento da aplicação
Depósito mensal mínimo

Rendimento da poupança
normal mais 10% deste rendimento

R$ 10,00

Primeiro empréstimo

no mês seguinte

Prazo de pagamento

6 meses

Valor da cota
Exigência para empréstimo

R$ 155,00
um avalista

Taxa de administração

2% uma única vez

Taxa para empréstimo

2,5% mais TR
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NOTAS E RECADOS
Gerações garantidas
Roberto Marinho deixa uma
fortuna pessoal de dois bilhões de
dólares, a maior do Brasil e uma
das 20 maiores do mundo.
Tá explicado
Em 70 anos de vida profissional, o
fundador da Globo se aproximou
de todos os presidentes do Brasil.
Tendência
O roubo de carga de alimentos já
supera o roubo de cargas de
cigarros e combustíveis.
Democracia holiudiana
Arnold Shwarzenegger e a atriz
pornô Mary Carey são os mais
fortes concorrentes ao governo do
estado norte-americano da
Califórnia, cuja eleição terá 443
candidatos.
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ORGANIZAÇÃO

CSE na Delga é regulamentado
Acordo que regulamenta a
ação do Comitê Sindical de Empresa (CSE) dos Trabalhadores na
Delga, em Diadema, foi assinado
ontem. Este é o segundo mandato
do Comitê, formado pelos companheiros Maluf, Negão e Canindé.
Sérgio Nobre, coordenador da
Regional Diadema, afirmou que a assinatura do acordo é muito oportuna
para o momento. É o reconhecimento do direito de organização que pretendemos ter garantido para todos os
trabalhadores na reforma sindical,

lembrou. O respeito pela liberdade de
organização foi destaque do 4º Congresso dos Metalúrgicos e é reivindicação no Fórum Nacional do Trabalho, que discute a reforma sindical.
Segundo Nobre, ao reconhecer
esse direito, a Delga, uma estamparia com 364 trabalhadores, também se encaixa nos códigos de conduta de montadoras como Volks e
Mercedes-Benz. Pelos códigos, as
empresas fornecedoras devem respeitar o direito sindical dos seus funcionários.

Bons tempos
Nos anos 50, romeiros em busca
de saúde e milagres bebiam três
goles da água do rio Tietê em Bom
Jesus de Pirapora.
Medo da concorrência
Depois do incentivo do governo
aos bancos públicos, agora é o
privatizado Santander que decidiu
conceder o chamado microcrédito.

Pessoal do CSE e das diretorias do Sindicato e da Delga assinam acordo

PM desocupa área da Volks

Se mexendo
Até o final do ano, o governo
federal poderá criar 10 câmaras
setoriais para diferentes setores
produtivos.
Quase não muda
Garante o emprego, mas a
redução do IPI dos carros deve
acrescentar 100 mil unidades à
produção que neste ano deverá
ficar 5% menor que a do ano
passado.
Mão do homem
As eternas geleiras dos Alpes
Europeu começaram derreter
devido ao forte calor na região.
Será que vale?
O Milan ofereceu 10 milhões de
dólares pelo passe do são paulino
Kaká.

Sem-teto sai do terreno com seus poucos pertences

Cerca de 900 policiais militares
cumpriram ontem a ordem de reintegração de posse do terreno da
Volks que estava ocupado por aproximadamente de 7 mil pessoas desde o dia 18 de julho.

A área foi cercada durante a
madrugada e os sem-teto saíram
pacificamente. Sem ter para onde
ir, muitas famílias seguiram para a
casa de parentes. Uma parte deles
foi em passeata até o Paço.
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Governo tem
outra vitória. Juízes
também
Após seis horas de sessão, o governo conseguiu votos suficientes na Câmara dos
Deputados para manter praticamente inalterado o texto original da reforma da Previdência. A taxação dos servidores
inativos, que era o ponto mais
polêmico do projeto, passou
por 326 votos a favor (18 a
mais que o necessário), 163
contra e uma abstenção.
Todas as outras emendas
da oposição foram derrubadas,
exceto a dos salários de juízes
nos Estados e integrantes do Ministério Público. O governo
aceitava 85,5%, mas os deputados definiram o teto em
90,25% da remuneração dos
ministros do Supremo Tribunal
Federal.
Às 4h de ontem, o presidente da Câmara, João Paulo
Cunha (PT-SP), encerrou a sessão por causa do cansaço dos
deputados. Faltou votar apenas
o destaque que fixa em R$
1.200,00 o valor mínimo para a
taxação dos inativos nos estados e municípios e em R$
1.440,00 para os servidores federais. Existe consenso quanto aos valores. Ele deve ser
apreciado na próxima semana.
Tramitação
Terminada essa votação, a
Câmara Federal terá cinco sessões para votar a reforma da
Previdência em segundo turno.
Se aprovada, a proposta irá ao
Senado para análise da Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ), que tem 30 dias para
responder se aceita ou não o
projeto. Caso aceite, a reforma
passará por votação também
em dois turnos no Senado. Ainda não estão definidas as datas dessas votações.
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CAPA

Luta gera contratação
A pressão e a luta dos companheiros na Mercedes-Benz, em São
Bernardo, fará a montadora contratar 150 trabalhadores agora, momento em que a maioria das empresas no País está demitindo. Com
os novos metalúrgicos, a empresa
somará 459 funcionários a mais em
2003 -foram 183 em fevereiro e 126
em junho-, apesar do ano ser marcado por crises no setor.
Ocorre que, apesar de contar
com 9,3 mil companheiros, a linha
de montagem da empresa funciona
nos três turnos há alguns meses por
causa das exportações de caminhões e motores para Alemanha e
Estados Unidos. E como vieram
mais pedidos de compra, a empresa quis horas extras.
Só que a representação dos
trabalhadores e o Sindicato conquistaram que a Mercedes (ou DaimlerChrysler) os consulte sempre que
precisar de horas extras. Assim as
lideranças concordaram em levar o

O presidente da Federação
Estadual dos Metalúrgicos (FEM) da
CUT, Adi dos Santos Lima, é o entrevistado do Tribuna no Ar de amanhã. Ele vai falar sobre a campanha
salarial da categoria. O programa
agora tem uma hora de duração e
está em novo horário, das 12h às
13h, com muito mais informação e
serviço. Ouça e participe. Todo sábado na Rádio ABC-AM, 1570 KHz.

AGENDA
Galvanoplastia Anchieta
Reunião hoje, às 17h, na Regional
Diadema, para avaliar PLR.
Companheiros na Mercedes aceitam fazer extras desde que a empresa contrate mais gente

pedido às bases, contanto que a
montadora também se comprometesse a contratar mais gente. Depois de algumas negociações a proposta foi aceita.
A assembléia para consultar
os trabalhadores sobre o pedido da
empresa ocorreu ontem dentro da

fábrica e o pessoal concordou por
unanimidade, desde que sejam feitas também as contratações. O presidente do Sindicato, José Lopez
Feijóo, elogiou publicamente a
combatividade do pessoal na
Mercedes que permite resolver
criativamente situações como essa.

VOLKS

Novo protesto contra transferências
Pelo quarto dia consecutivo, os
trabalhadores na Volks, em São
Bermardo, realizaram ontem mais
uma manifestação dentro da fábrica exigindo a suspensão das transferências para o grupo Autovisão e
a reabertura de negociações.
Desta vez, o ato reuniu cerca
de cinco mil companheiros dos setores de manutenção, mecânica,
ferramentaria, logística e ala 21, que
percorreram áreas da empresa durante a manhã, período em que a
produção ficou prejudicada em cerca de 80%.
Nossas palavras de ordem
são solidariedade e luta, e todos
estamos unidos pela prevervação
dos postos de trabalho, disse Hélio
Honorato, o Helinho, coordenador da
Comissão de Fábrica.

Campanha salarial
em debate

Federal Mogul
Reunião amanhã, às 9h, na Regional Diadema, para tratar da CIPA.
Metal II
Reunião domingo, às 9h, na
Regional Santo André, para debater assuntos internos.
Asbrasil
Reunião domingo, às 10h, na
Sede, para discutir PLR.
Combate ao Racismo
Reunião amanhã, às 9h, na Sede.
O encontro é aberto a todos.
Juventude Metalúrgica
Reunião amanhã, 10h, na Sede,
para discutir campanha salarial.
Curso de inglês
A lista dos aprovados para o
curso de inglês da Juventude
Metalúrgica está no site
www.smabc.org.br. Entre e
clique no link juventude.

Jurídico em Diadema
A partir da próxima semana, o
atendimento jurídico na Regional
Diadema passa a ser as segundasfeiras, das 14h às 18h.
Passeata dos trabalhadores na Volkswagen exige a reabertura de negociações pela montadora

Temos a garantia de emprego
até 2006, prosseguiu Helinho.
Queremos a suspensão das cartas como condição para reabertura

das negociações. Nossa jornada de
lutas prevê protestos diariamente e
nós continuaremos a fazê-los, explicou Helinho.

Erramos
A Kohlbach vai arrendar terreno e
equipamentos da Toshiba, de São
Bernardo, e não assumi-la, como
noticiou a Tribuna de 30 de julho.

