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Lançamento da campanha salarial

SANTO ANDRÉ

MAUÁ

Cisne Negro Cia. de Dança - O espetáculo reflete o Brasil mestiço,
misterioso e mágico, produto dos brincantes e suas brincadeiras, e também as festas populares e os folguedos. Sábado, 20h. Ingressos a R$ 15.
Teatro Municipal. Paço Municipal (Praça IV Centenário).

A Fuga dos Mosquitos da Dengue - Peça infantil e educativa, explica
a dengue e como a população pode ajudar a evitar a doença. Hoje, às 10h,
14h e 15h30. Entradas a R$ 8 e R$ 5, antecipadas. Teatro Municipal. Rua
Gabriel Marques, s/nº, Centro (ao lado da Prefeitura). Telefone: 4555-0086.

Camerata do Choro - Formada por 25 músicos entre violões,
bandolins, pandeiro e percussão, difunde a tradição do choro na cidade
tocando clássicos do gênero musical. Domingo, 15h. Grátis. Parque Prefeito Celso Daniel. Avenida Dom Pedro II, 940 - Bairro Jardim.

As Filhas da Mãe - Comédia já assistida por mais de 800 mil pessoas. Conta a história de uma mãe muito protetora que busca o sucesso das
filhas, provocando muita confusão. Hoje, 21 h. Ingressos a R$ 20 e R$ 15,
antecipados. Teatro Municipal (endereço acima).

DIADEMA
Ciclo de Cinema
Francês - Sangue Ruim,
de Leos Carax. Três
pilantras são contratados por um laboratório
para roubar
segredos
de um concorrente.
Hoje, 15h. Grátis. Centro Cultural Promissão. Rua Pau do
Café, 1.500, Promissão. Telefone: 4066-5454

Encontro de Cordel
Os poetas populares Moreira
de Acopiara e Costa Senna
apresentarão seus trabalhos
de literatura de cordel em conto e música, mostrando que
essa arte é muito viva. Hoje,
19h30. Grátis. Centro Cultural
Inamar. Rua Antonio Sylvio Cunha Bueno, 1.322, Jardim
Inamar. Telefone: 4043-5476

Fernando
Cavallieri
O cantor e compositor trabalha com temas como a fome e
a miséria, as injustiças e o
amor. Amanhã, 20h. Grátis.
Centro Cultural Serraria. Rua
Guarani, 735, Serraria. Telefone: 4043-3446

Roque de Paula e Banda
Formado por trabalhadores na
SMS, de Diadema, o grupo apresenta composições próprias e de
autores consagrados da MPB no
show Enquantos. Domingo,
19h. Ingresso: um quilo de alimento não perecível para o Fome
Zero. Centro Cultural Okinawa.
Avenida Sete de Setembro,
1.670, Vila Conceição (ao lado da
Prefeitura). Telefone: 4057-2275.

SÃO BERNARDO
Xote, Baião
e Toada
São os ritmos apresentados
no show que Aldy Carvalho
faz hoje, às 20h. Grátis. Convite disponível uma hora antes. Câmara de Cultura
Antonino Assumpção. Rua
Marechal Deodoro, 1.325,
Centro. Telefone: 4125-0054

Orquestra Filarmônica de
São Bernardo do Campo
Concerto com o pianista Fábio
Witkowski. No programa, composições de Franz Liszt e
Bedrich Smetana. Amanhã,
20h30. Grátis. Convite disponível uma hora antes. Teatro Lauro
Gomes. Rua Helena Jacquey,
171, Rudge Ramos. Telefone:
4368-3483

Baseado em texto de
William Shakespeare.
Narra a trajetória de um
nobre rico que sucumbe
aos bajuladores e falsos
amigos. Hoje, amanhã e
domingo, sempre às 20h30. Grátis. Convite disponível uma
hora antes. Teatro Cacilda Becker. Paço Municipal. Praça
Samuel Sabatini. Telefone: 4330-3444.
Baile da AMA - A banda Cheiro da Terra anima o baile de
amanhã, às 18h30. Preços populares. Sede do Sindicato,
em São Bernardo. Telefone: 4127-2588
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Vamos buscar
o que é nosso!
Ato hoje, 14h, em frente a Fiesp
Concentração às 13h na Regional Diadema e na Sede.
Concentração ao meio-dia na Regional Santo André

2

NOTAS E RECADOS
Quem não é?
Um ex-presidente francês disse
que o Brasil não é um País sério.
E o dele, que tentou esconder
3.000 mortes, é sério?
Menos fumaça
Vendas de cigarros caíram 11,5%.
Isso é, 8 bilhões de cigarros
deixaram de ser fumados.
Tá certo
O procurador-geral da República,
Cláudio Fonteles, defendeu que
latifúndios inexplorados tenham
ocupação pacífica.
Poder da mobilização
A Prefeitura de São Bernardo
recuou na lei do passe aos
aposentados. Depois de várias
manifestações, ela vai cadastrar
os usuários para conhecer suas
necessidades.
Má notícia
Biólogos chineses anunciaram a
criação de embriões humanos
usando óvulos de coelhos.
Que houve?
Vôlei perde da Venezuela,
Corinthians perde do Fluminense e
o Palmeiras... bom, aí...
Corretíssimo
Justiça paulista cancelou foro
privilegiado de Maluf e Pitta, que
agora serão julgados como
criminosos comuns.
O horror
Um menino morreu quando tropas
americanas dissolveram a tiros e
projéteis de lança-foguetes ato
pacífico em Bagdá.
Viva o Brasil!
Diogo Silva avançou ontem às
semifinais do taekwondo e garantiu
ao menos o bronze, que somado
aos pódios garantidos no futebol
(2) e no squash (2) deixa o País
com 102 medalhas, superando a
marca obtida na última edição do
Pan, em Winnipeg (Canadá).
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PARCELAMENTO DA CPMF

MAHLE METAL LEVE

PREVIDÊNCIA

Receita atrasa senhas

Acidente fere trabalhador

Novo modelo ganha forma final

A Receita Federal atrasará o envio das senhas de acesso para saber o valor total da dívida da CPMF.
Segundo consulta feita pelo Sindicato, as senhas só chegarão nos próximos 45 a 60 dias na casa de quem
se cadastrou para o parcelamento.
Só com a senha em mãos, você poderá saber o valor total da CPMF a
ser paga e planejar as parcelas.
Enquanto a senha não vem,
quem aderiu ao parcelamento deve
continuar pagando o DARF normalmente, sempre com um valor mínimo de R$ 50,00. Se a pessoa qui-

ser ter uma idéia aproximadada dos
valores, pode procurar a agência
bancária para se informar. Se o valor da segunda parcela for menor
que R$ 50,00, pague-o também com
a DARF. Nesse caso, o valor mínimo é R$ 10,00.
Prorrogação
Foi prorrogado para até dia 30
deste mês o prazo de adesão ao
parcelamento. A adesão é feita exclusivamente pela internet. Acesse
o portal www.pgfn.fazenda.gov.br e
siga os passos indicados.

VOLKS

Protesto pára linha do Gol
Para convencer a Volks a cancelar as transferências anunciadas,
os trabalhadores decidiram endurecer as ações de protesto que estão
acontecendo diariamente.
Cerca de 70 companheiros do
setor de armação cruzaram os braços durante todo o dia de ontem, parando a produção do Gol.
A Comissão de Fábrica avalia
que 680 carros deixaram de ser produzidos. A partir de agora nossas
manifestações serão realizadas nos
setores produtivos, avisou Helio
Honorato, o Helinho, coordenador da
Comissão de Fábrica.

680 carros deixaram de ser produzidos

Ele disse que a jornada de lutas vai continuar até que a Volks
suspenda as transferências e retome as negociações.

CONQUISTA

Sai PLR na Filtrágua
Depois de intenso processo de
mobilização, os companheiros na
Filtrágua, de São Bernardo, aprovaram a proposta negociada com o Sindicato. Em setembro, recebem a primeira parcela e, em fevereiro do ano
que vem, recebem a segunda.
Cabomat
A mobilização dos companheiros na Cabomat, em São Bernardo,

deu resultados imediatos.
Logo em seguida que cruzaram os braços por uma série de irregularidades, a empresa chamou
o Sindicato para negociar e no
mesmo dia regularizou o pagamento, retomou a entrega das cesta básicas e as atividades voltaram ao normal, revelou o diretor
do Sindicato José Paulo Nogueira.

O operador de máquinas Sergio Araújo Teixeira sofreu corte e fraturou o indicador da mão direita na
última terça-feira, em consequência
de acidente ocorrido na linha de
solubilização da Mahle Metal Leve,
de São Bernardo.
O companheiro está há apenas
dois meses na empresa. Ele trabalhava em outra linha, foi emprestado para a solubilização e não teve
treinamento adequado para a função. O vice-presidente da CIPA,
Leanir José da Costa, o Raposão,
disse que a Mahle não seguiu os
procedimentos de segurança no trabalho que haviam sido discutidos
com a CIPA e registrados em ata.
A linha precisa de dois trabalhadores. Sozinho, o trabalhador fica sobrecarregado e o ritmo intenso aumenta os riscos, disse Raposão.
Depois do acidente, a linha foi
modificada sem uma prévia discussão com a CIPA. Para Raposão,
essa rapidez pode indicar que a
empresa quer fugir de suas responsabilidades.
A Malhe divulgou comunicado
dizendo que, graças a Deus o companheiro não vai ficar com sequelas
em consequência do acidente. Para
Raposão, a ajuda de Deus é sempre benvinda, mas não tira a responsabilidade da empresa de investir em
segurança e prevenção.
Ele comentou que a CIPA dos
trabalhadores tem muitas reivindicações de melhorias das condições
de trabalho. Exigimos que a empresa atenda nossas reivindicações e
tome as providências em relação às
demais linhas, concluiu.

Aulas de violão
e teclado
Interessados no curso de violão
e de teclado que não puderam comparecer na reunião de sábado passado, terão nova oportunidade de matrícula. Será amanhã, às 14h30, na
Sede do Sindicato, com o professor
Ricardo. A mensalidade é R$ 37,10.
Mais informações no 9369-2390.

O novo modelo de Previdência
só ganhou forma final na quarta-feira, quando os deputados federais
concluíram as votações aprovando
em primeiro turno as reformas.
O ministro da Previdência,
Ricardo Berzoini (foto), disse que o
texto aprovado cria mecanismos de
equilíbrio do sistema e não espera
mudanças nas votações em segun-

REFORMA SINDICAL

Debate começa
pela legalização
das centrais
A regularização das centrais sindicais foi o primeiro
tema em debate na plenária do
Fórum Nacional do Trabalho,
realizado ontem em Brasília.
Embora existam há 20
anos, até hoje as centrais não
foram regulamentadas em lei. A
legalização é consenso entre
governo, trabalhadores e empregadores.
Atualmente existem mais
de dez centrais sindicais
registradas em cartório em todo
o País, mas apenas seis delas
estão participando do Fórum. A
escolha foi feita pelos próprios
trabalhadores em função do nível de representatividade de
cada uma.
O governo defende a existência de várias centrais, mas
para que sejam reconhecidas
elas devem obedecer a critérios a serem definidos em lei.
Um deles é a representatividade. As centrais devem possuir número mínimo de sindicalizados; que estejam presentes
na maior parte do território nacional e representem trabalhadores dos principais ramos da
atividade econômica.

do turno na Câmara Federal e nos dois turnos no
Senado.
A CUT quer alterações para proteger os
baixos salários dos servidores públicos e espera reunir cerca de cem
mil manifestantes no próximo dia
19 numa marcha em Brasília.

A CUT também reivindica o fim da cobrança previdenciária sobre o
servidores públicos aposentados.
O governo quer que
as votações estejam
concluídas em setembro,
para que a nova Previdência vigore
a partir do próximo ano.

Na iniciativa privada só muda
o teto. Direitos são preservados
Mesmo que as novas votações promovam mudanças, elas
devem ficar na esfera dos servidores públicos.
O texto aprovado traz poucas
alterações aos trabalhadores da iniciativa privada, aumentando o teto
de aposentadoria, o que faz aumentar também a contribuição.

A outra mudança é de cunho
social, baixando de 20% para 8% a
alíquota de contribuição dos trabalhadores autônomos.
Essa medida vai possibilitar incluir no sistema previdenciário cerca de 40 milhões de trabalhadores,
principalmente camelôs e empregadas domésticas.

Quanto é hoje*
Teto de aposentadoria
Contribuição máxima
Alíquota social
* Valores em reais

Como vai ficar*

1.869,34

2.400,00

205,62

264,00

Vai incluir 40 milhões
de trabalhadores no sistema

Amanhã,
comissões temáticas
Os coordenadores das comissões temáticas da categoria estarão
amanhã no Tribuna no Ar. Giba, de
Combate ao Racismo; Rosi Machado, da Mulher; Lulinha, Portadores de
Deficiência; e Krica, da Juventude; falarão sobre o trabalho de cada uma
das comissões e as perspectivas de
trabalho depois do 4º Congresso dos
Metalúrgicos.
Apresentado por Sérgio Nobre,
coordenador da Regional Diadema,
o Tribuna no Ar é transmitido todo
sábado, das 12h às 13h, pela Rádio ABC AM - 1570 KHz. Sintonize
e participe!

DIADEMA

Novo horário do Jurídico
O atendimento jurídico na Regional Diadema passou para as segundas-feiras, das 14h às 18h.

AMA ABC

Tempo para aposentadoria
A Associação dos Metalúrgicos Aposentados do ABC (AMAABC) iniciou serviço de contagem
de tempo para aposentadoria. O
atendimento é gratuito na Sede da
AMA-ABC, às segundas-feiras, das
9h às 16h, na rua José Bonifácio,
731, fone 4127-2588, ramal 29.

AGENDA
Eleição de CIPA
hoje na Papaiz
O Sindicato apóia oito
companheiros comprometidos
com a luta por melhores
condições de trabalho. Vote neles.
Asbrasil
Reunião hoje, às 17h30, na Sede
do Sindicato, para discutir PLR.
Presstécnica
Reunião amanhã, às 12h30, na
Sede do Sindicato, para discutir
problemas internos.

