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Sozinho no palco, Russo toca violão, gaita e pandeiro para resgatar os
sons das ruas de New Orleans, apresentando jazz, country e blues.
Amanhã às 21h no Teatro Cacilda Becker, no Paço, fone 4330-3444.
Ingressos a R$ 15,00 e R$ 10,00 (antecipados e para maiores de 50
anos).

Suzana Alves é uma das atrizes da comédia Ma-
rido Bandeira 2, que mostra as confusões de
um taxista casado com duas mulheres. Sábado
e domingo às 20h no Teatro Lauro Gomes, Rua
Helena Jacquey,171, Rudge, fone 4368-3483.In-
gressos a R$ 20,00 e R$ 10,00 (antecipados ou
maiores de 50 anos).

O infantil A lenda do quebra-no-
zes é um espetáculo folclórico-
musical sobre o Brasil, com can-
ções compostas por Gereba. Do-
mingo às 16h no Teatro Elis Regi-
na, Av. João Firmino, 900, Assun-
ção, fone 4351-3479. Ingressos a
R$ 8,00 e R$ 6,00 (filipetas).

A Banda Jazz Sinfônica convidou o saxofonista Gerson
Galante para o concerto com clássicos do jazz e samba
que acontece no domingo às 20h no Teatro Clara Nunes,
Rua Graciosa, 300, fone 4043-3983.

A banda Fulanos de Tal apre-
senta show destacando os rit-
mos regionais do País como
cururu, umbigada e jongo. Ama-
nhã às 20h no Centro Cultural
Vladimir Herzog, Rua Eduardo de
Matos, 159, Campanário, fone
4091-2299.

A peça Os martírios de Jorge e
Rosinha conta a história de uma
família que, expulsa de suas ter-
ras, sai em busca de uma certa
terra santa. Amanhã às 19h30 no
Centro Cultural Inamar, Rua An-
tonio Sylvio Cunha Bueno, 1.322,
fone 4043-5476.

Na peça infantil A bruxinha re-
belde, uma bruxa má tenta fa-
zer Magnólia, uma garota ino-
cente, cometer uma maldade.
Amanhã às 16h no Centro Cul-
tural Diadema, Rua Graciosa,
300, fone 4043-3983.
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O espetáculo infantil Lolo Barnabé conta a história de uma família pré-
histórica. Baseada na obra de Eva Furnari, a peça valoriza a importância
da família na formação de valores. Amanhã às 15h no Sesc São Caeta-
no, Rua Piauí, 554, Vila Paula, fone 4223-8800. Ingressos a R$3,50; R$
2,50 para usuário matriculado e R$ 1,30 para trabalhador no comércio e
serviços matriculado e dependentes.
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A Orquestra Sinfônica, sob regência do maestro Flávio Florence, faz
concerto tendo no repertório obras de Tchaikovski, Ravel, Carlos Go-
mes e Francisco Mignone. Domingo às 11h no Parque da Criança Pa-
lhaço Estrimilique, na Av. Itamarati, 536, fone 4433-0411.

Os Demônios da Garoa mos-
tram o melhor do samba
paulista no show que fazem
amanhã às 21h, no Teatro Mu-
nicipal, na Praça IV Centená-
rio. Ingressos a R$ 30,00 e R$
15,00 (antecipados).

O espetáculo A vida de Komi-
kaze retrata assuntos como a
invasão do Kuwait e o papel
dos Estados Unidos no contex-
to internacional. Hoje às 20h30
no Teatro Municipal. Ingressos
a R$ 20,00.

O show Beatles Forever
relembra os sucessos da ban-
da britânica no domingo às 20h
no Teatro Municipal. Ingressos a
R$ 20,00 e R$ 15,00 (para ser-
vidores municipais).

A peça Mistério do céu, realidade da terra conta a história de Aline,
que sofre por ter um pai alcoólatra. Amanhã às 20h no Teatro Municipal,
no Paço, fone 4555-0086. Grátis.

O barato que faz caro mostra o mundo das drogas, o envolvimento
dos jovens e os problemas para a recuperação. Domingo às 19h, no
Teatro Municipal. Ingressos a R$ 5,00 e R$ 2,50 (meia).

A Banda Evolution é a atração do Baile da AMA-ABC que acontece
amanhã a partir das 18h30 na Sede do nosso Sindicato.

“Reajuste do salário mínimo com aumen-
to real deve ser prioridade no Orçamento da
União”. Esse é o recado que o presidente da
CUT, Luiz Marinho, leva hoje ao presidente Lula,
quando entrega pauta reivindicando que o novo
valor seja de R$ 300,00.

Marinho quer também que o governo
monte uma agenda com o objetivo de estabe-
lecer uma política de recuperação do mínimo
para que, gradativamente, ele alcance seu
valor constitucional. Pela Constituição, ele
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deveria cobrir as despesas de uma família de
quatro pessoas. Segundo o Dieese, esse valor
seria hoje de R$ 1.442,46.

“É inadmissível que o reajuste do salário
mínimo seja dado com as migalhas que sobram
do Orçamento”, protestou Marinho.

Emprego
Outra reivindicação são as frentes emer-

genciais de trabalho para um milhão de pessoas
desempregadas. Através de convênios com
centrais sindicais, Estados e Prefeituras, esses

trabalhadores fariam serviços emergenciais e
teriam formação e capacitação profissionais.

Eles receberiam salário mínimo, auxílios
transporte e alimentação. A CUT estima que
o custo do programa seria de R$ 5,7 bilhões
ao ano, menos de 4% do que o governo gas-
tou ano passado com o pagamento de juros
da dívida pública.

A Central também faz ato público hoje,
na Praça do Patriarca, em São Paulo, pela re-
tomada do crescimento econômico.

Luizinho Toblow, parceiro de
Zeca Pagodinho, faz show mos-
trando o verdadeiro samba cari-
oca acompanhado pelo grupo da
cidade Bela Arte. Hoje às 20h na
Câmara de Cultura Antonino
Assumpção, na Rua Marechal
Deodoro, 1.325, fone 4125-0054.
Retirar convites uma hora antes.
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O programa
TV CUT, que vai ao
ar amanhã a tarde,
presta uma home-
nagem à atriz Lélia
Abramo, que dedi-
cou toda sua vida à causa demo-
crática e foi uma das fundadoras do
Partido dos Trabalhadores.

O programa também vai ini-
ciar uma série de reportagens so-
bre a luta pela democratização do
País, apresentando as antigas lide-
ranças sindicais que estiveram ao
lado de Lula nas chamadas greves
históricas.

Em outra reportagem, Carlos
Alberto Grana, diretor do nosso Sin-
dicato e membro do Conselho
Deliberativo do FAT, vai falar sobre
a criação de postos de trabalho e
os serviços prestados pela Central
de Trabalho e Renda.

O TV CUT  vai ao ar todo sába-
do, às 14h15, pela Rede TV, canal 9.
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A montagem final do Gol, na

Volkswagen de São Bernardo, ficou
parada por uma hora e vinte minu-
tos ontem devido a paralisação dos
companheiros do primeiro turno do
setor de Testor. Eles cruzaram os
braços das 13h15 até às 14h55 em
protesto contra as más condições
de trabalho no local. Como conse-
quência do movimento, os 800 tra-
balhadores da ala 14 pararam e o
veículo deixou de ser produzido du-
rante a manifestação.

O pessoal do Testor quer in-
vestimentos da Volks no setor para
eliminar o CO (monóxido de carbo-
no) que são obrigados a respirar por
causa da ineficiência do sistema de
exaustão. A revolta era grande por-

que a reivindicação está há quase
dois anos na pauta da CIPA e as
áreas competentes da VW ainda
não liberaram o investimento neces-
sário para o serviço.

Uma reunião entre membros
da Comissão de Fábrica com repre-
sentantes da empresa procurou re-
solver o impasse.

No encontro foi decidido que o
projeto de reforma na exaustão do
Testor será providenciado o mais
rápido possível. Nova reunião acon-
tecerá dia 26.

Como garantia de cumprimen-
to da promessa pela Volks, os tra-
balhadores entraram no segundo
turno alertas e prontos para qualquer
problema.

TRW Diadema
Convenção domingo, a partir das
9h, na Regional Diadema, para
escolha dos candidatos para
eleição da Comissão de Fábrica e
para preencher a vaga no CSE.

Irbás
Equipe de sindicalização vai à
fábrica hoje entre 10h30 e 14h.
Não fique só! Fique sócio do seu
Sindicato.

GKC
Reunião hoje, às 15h30, na Sede
do Sindicato, para discutir PLR e
problemas internos.

Rassini
Reunião hoje, às 16h30, na Sede
do Sindicato, para discutir
proposta de PLR negociada com a
fábrica e jornada de trabalho.

Autometal
Reunião hoje na Regional
Diadema para discutir PLR e
problemas internos. Às 11h30
para o segundo turno, 15h para o
primeiro turno, e 17h para os
demais turnos.

MGE
Reunião terça-feira, dia 20, às
17h30, na Regional Diadema, para
discutir proposta de PLR.

Grave acidente ocorrido na De
Matteo, em Diadema, no início des-
te mês, esmagou parte do braço es-
querdo da operadora de máquinas
Maria. Ela foi operada e teve o bra-
ço amputado na altura do cotovelo.

O acidente aconteceu quando
a luva de Maria enroscou na fura-
deira e puxou seu braço.

De acordo com o diretor do Sin-
dicato, Mauro Soares, a furadeira
não tinha qualquer proteção, em to-
tal desacordo com a lei.

Ele esteve na fábrica e disse
que as condições de trabalho são
um lixo: “As máquinas não têm pro-
teção e de tão velhas ainda contam

com ultrapassados pedais mecâ-
nicos”.

Para tentar descaracterizar
qualquer culpa no acidente, a gerên-
cia da fábrica não interditou a
furadeira, não fez Boletim de Ocor-
rência e nem emitiu a CAT - Comu-
nicação de Acidente de Trabalho.

O ambiente e o maquinário são
tão perigosos que o Sindicato acio-
nou o Ministério Público do Trabalho.

“Vamos colocar um fim nessa
situação. Não podemos permitir que
os trabalhadores fiquem expostos a
graves acidentes, com possibilida-
de de mutilações e até de risco de
morte”, avisou Mauro.
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O secretário de Relações do
Trabalho do Ministério do Trabalho,
Oswaldo Bargas, debate hoje, às 14h,
com a categoria O significado das
Reformas Sindical e Trabalhista.

Amanhã, às 8h30, Artur Hen-
rique Santos, da Secretaria Nacio-
nal de Organização da CUT, fala
sobre A participação da CUT nas
Reformas Sindical e Trabalhista. Os
dois eventos serão no Centro de For-
mação Celso Daniel.
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Tomam posse hoje os se-

guintes companheiros eleitos no
início do mês: Carlão, Perninha,
Bomba, Mané, Bigodinho e
Jacó.

O tio de João Cayres da Ford,
Geraldo Dalaneze, precisa urgen-
te de sangue tipo O negativo. Ele
está no Hospital Brasil (em frente
ao Shopping ABC, antigo Mappin).

Vontade
Lula quer reajustar o salário
mínimo acima da inflação.

Dificuldade
Cada real de aumento no salário
mínimo tem impacto de R$ 240
milhões anuais nas contas do
INSS, seguro-desemprego e
assistência social.

Pelo menos...
A Secretaria de Segurança do
Estado voltará a fazer estatísticas
dos sequestros relâmpagos.

Língua dupla
Ao mesmo tempo em que
entregou carta pedindo tropas
militares para o Rio, o secretário
da Segurança, Anthony Garotinho,
disse que o Estado não precisa
mais das Forças Armadas.

É pouco
A taxa de juro baixou para 16%
anuais, ainda uma das maiores do
mundo.

Paga!
A CPI do Banestado marcou para
dia 27 a interpelação ao ex-prefeito
Pitta, acusado de remessa ilegal
de dinheiro para o exterior.

Atchim!
O Ministério da Saúde quer
vacinar contra a gripe 10 milhões
de pessoas com mais de 60 anos
na campanha que começa
amanhã e vai até o final do mês.

Que bom
Em fevereiro, a indústria cresceu
em oito das 14 regiões do País,
em comparação com o mesmo
mês do ano passado.

No bolso
Denunciando intransigência dos
agentes da Polícia Federal, em
greve há 38 dias, o governo
finalmente passou a cortar o
ponto.

Às moscas
A partida de domingo entre São
Caetano e Paulista deverá
registrar o menor número de
torcedores em uma final do
campeonato estadual.

Segunda-feira começa nova
fase da luta de seis diferentes cate-
gorias de trabalhadores pela corre-
ção da tabela do Imposto de Ren-
da. Ato em frente à Receita Federal
vai mostrar que o governo pode ali-
viar o bolso do trabalhador sem
comprometer sua arrecadação.

Uma correção de 11,32% na
tabela tornaria isentos milhares de
trabalhadores, outros milhares sai-
riam da faixa de 27,5% e retornariam
a faixa de 15%. O governo deixaria
de arrecadar R$ 1,6 bilhão, dos qua-
se R$ 20 bilhões que arrecadará
esse ano com o Imposto de Renda
cobrados somente dos trabalhado-
res com carteira assinada.

“É um dinheiro que com certe-
za iria para o consumo, ajudando a
girar a roda da economia e retor-
naria para o governo na forma de
outros impostos”, afirmou o presi-
dente do Sindicato, José Lopez
Feijóo, ontem, quando os presiden-
tes dos sindicatos envolvidos na
campanha apresentaram à impren-
sa dados sobre a correção e o
vídeo com o depoimento de traba-
lhadores sobre o Imposto de Ren-
da. A principal reclamação dos
companheiros no vídeo é que a
mordida do leão praticamente anu-
lou o reajuste salarial da campanha
do ano passado.

Com Lula
Praticamente congelada desde

1996, a tabela do Imposto de Ren-
da apresenta uma defasagem de
54%. “Se não for corrigida, esse é
um confisco que aumenta ano a
ano”, protestou Feijóo. Dia 27, os
sindicalistas vão à Brasília levar os
números ao presidente Lula e à
Câmara dos Deputados e Senado.
Sem resposta positiva, tem protes-
to na Via Anchieta.

Na campanha estão os me-
talúrgicos do ABC e Taubaté, Quí-
micos do ABC, Bancários do ABC
e São Paulo e Apeoesp (professo-
res estaduais).

Feijóo, Luiz Cláudio (Bancários SP) e Marinho: correção não compromete orçamento

* Salário tributado é o salário bruto menos a parcela a deduzir, o desconto do INSS e as deduções
com dependentes.
** Desconto feito depois do reajuste da campanha salarial
Fonte: Subseção Dieese, Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
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salario tributado *  IR em agosto

de 2003

1.059,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

2.000,00

2.115,00

0,15

21,30

51,30

81,30

141,30

158,55

IR atual **

28,82

53,79

89,21

124,62

226,20

263,53

IR com correção
de 11,32%

10,86

35,83

71,24

106,66

178,30

215,64
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A CUT comemora o Dia do
Trabalhador neste domingo reali-
zando mais uma Ação de Cidada-
nia na Capela do Socorro, na zona
zul da capital.

Durante todo o dia, voluntários
estarão prestando serviços como
controle de hipertensão, de diabates,
prevenção do câncer de mama,
saúde bucal, saúde do trabalhador,
expedição de carteira de identidade

A retomada das ocupações de
terras em todo o País, a importân-
cia da reforma agrária e as ações
comandadas pelo Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra serão
abordadas no Tribuna no Ar, que vai
ao ar amanhã pela Rádio ABC.

Uma liderança nacional do
MST foi convidada para falar sobre
esses assuntos.

O Tribuna no Ar é o programa
semanal de rádio do Sindicato trans-
mitido ao vivo todo sábado, das 12h
às 13h, pela rádio ABC, 1570 KHz.

Ele é apresentado pelo coorde-
nador da Regional Diadema, Sérgio
Nobre, e está aberto a perguntas
pelo telefone 4435-9030.

O programa traz também pres-
tação de serviços, agenda cultural,
direito do trabalhador, as oportuni-
dades de emprego da Central de
Trabalho e Renda e o quadro caça
talentos, com artistas da categoria.
Ouça e participe!
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e profissional, contagem de tempo
de serviço e muito mais.

Os artistas que já confirma-
ram presença são Katinguelê, Tra-
vessos, Refla, Pixote, Arlindo
Cruz e Pique Novo.

A Ação da Cidadania vai
acontecer das 8h às 18h no Par-
que das Árvores, próxima à esqui-
na entre a Avenida Arvoreiro e a
Rua Domingos Tarroso.����������	
�	


