
����

����������	
����
��������
������
�����

�������

�	
������


Publicação diária do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Redação: Rua João Basso, 231 - Centro - São Bernardo - CEP: 09721-100 - Fone: 4128-4200 - Fax: 4127-6794 - www.smabc.org.br - imprensa@smabc.org.br
Sede São Bernardo: Rua João Basso, 231 - Centro - SBC - CEP: 09721-100 - Fone: 4128-4200/ Fax: 4127-3244 Regional Diadema: Av. Encarnação, 290 - Piraporinha - CEP: 09960-010 - Fone: 4066-6468 - Fax: 4066-2902. Regional Santo André: Rua Senador Fláquer, 813 - Centro - Santo

André - CEP: 09010-160 - Fone/Fax: 4990-3052. Diretor Responsável: Francisco Duarte de Lima. Repórteres: Carlos Alberto Balista, Gonzaga do Monte e Silvio Berengani Repórteres Fotográficos: Januário F. da Silva e Raquel Camargo.
Projeto Gráfico, Diagramação e Fotolito: Interarte Comunicação Ltda. - Fone: 4127-4888. Impressão: Gráfica e Editora FG - Fone: 4127-4888

Sexta-feira, 14 de maio de 2004Tribuna Metalúrgica do ABC�

����	
�����

�	
�������


Sertão Sertões São - O músico
Gereba e um grupo de atores con-
tam a saga de Canudos e do beato
Antonio Conselheiro. Hoje, 20h30.
Teatro Elis Regina. Avenida João
Firmino, 900, Bairro Assunção. In-
gresso: R$ 16,00. Fone: 4351-3479.

Campeonato Brasileiro de
Bicicross (Down Hill)
A segunda etapa do torneio vai
reunir mais de 200 atletas de todo
o Brasil. Largada no domingo,
11h, na Pedra do Elefante, a 977
metros de altura. Rua Malvina
Tavares, s/nº, 4ª Divisão. Grátis.

Nô Stopa - Show de lança-
mento do primeiro CD da
filha de Zé Geraldo, apre-
senta composições dela
em parceria com Chico
César e outros. Amanhã,
21h. Teatro Municipal, no
Paço. Centro. Ingresso: R$
15,00 e R$ 10,00 (antecipa-
do). Fone 4555-0086.

Barbatuques - Grupo de percussão corporal desenvolve trabalho baseado
na exploração dos  sons produzidos pelo toque no corpo humano. Hoje, 20h.
SESC São Caetano. Rua Piauí, 554, Centro. Ingresso: R$ 10,00; R$ 7,50
(usuário matriculado). R$ 4,00 (trabalhador no comércio). Fone: 4223-8800.

Eu quero ver o sol nascer mas não do jeito que eu vejo - Peça
teatral baseada em espetáculo da bailarina Denise Stoklos. Domingo,
20h. Teatro Municipal, no Paço. Centro. Ingresso: R$ 10,00 e R$ 5,00
(antecipado). Fone 4555-0086.

Paulo e Estevão - A história de
Saulo de Tarso em peça escrita por
Chico Xavier. Amanhã, 21h. Teatro
Lauro Gomes. Rua Helena Jacquey,
171, Rudge Ramos.
Ingresso: R$ 25,00 e R$ 15,00.
Fone: 4368-3483.

O Gato de Botas - Peça
infantil sobre um gato
muito esperto que faz de
tudo para alegrar um me-
nino órfão. Domingo, 16h.
Teatro Elis Regina. Ave-
nida João Firmino, 900,
Bairro Assunção. Ingres-
so: R$ 8,00 e R$ 5,00
(filipeta). Fone: 4351-3479.

100 Anos de MPB - Darlan Moreira
conta e canta a história da música
popular brasileira baseado em Pixin-
guinha, Luiz Gonzaga, Tim Maia e ou-
tros. Amanhã, 20h. Centro Cultural
Vladimir Herzog. Rua Eduardo de Ma-
tos, 159, Jardim Campanário. Grátis.
Fone: 4091-2299.

O Castelo de Mulumi - Musical
infantil em que menino sábio e
bondoso descobre os segredos
do rei e fica com o trono.
Hoje, 14h. Centro Cultural Pro-
missão. Rua Pau do Café, 1.500,
Promissão. Grátis. Fone: 4066-
5454.
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O Palhaço e o Robô - Espetáculo semicircense em que as crianças par-
ticipam da humanização do robô. Domingo, 14h30 e 16h. Teatro Municipal
(Paço Municipal). Ingresso: R$ 12,00 e R$ 6,00 (antecipado). Fone: 4436-
7789.

O Paulistano da Glória - Xalberto, Bira e
Sian lançam o álbum de história em quadri-
nhos feita a seis mãos, que conta a  bem
humorada sátira sobre uma tradicional fa-
mília paulistana. Hoje, 18h. Livraria Alphar-
rabio. Rua Eduardo Monteiro, 151, Vila Bas-
tos. Grátis. Fone: 4438-4358.

Russo In Concert -  O can-
tor mistura jazz, rock, coun-
try e blues. Amanhã, 21h.
Teatro Municipal - Paço.
Ingresso: R$ 20,00 e R$
15,00 (antecipado). Fone:
4436-7789. ��������	�
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Assembléia que escolheu os delegados ao congresso aprova proposta de reforma

Começa hoje em São Paulo o
Congresso da Federação

Estadual dos Metalúrgicos da
CUT (FEM).O evento vai marcar o

início da transição das entidades
filiadas à Federação para a

proposta de uma nova estrutura
sindical. “Queremos nos antecipar

para não sermos pegos de
surpresa quando a reforma for

aprovada”, disse o presidente da
Federação, Adi dos Santos Lima.
Até domingo, o congresso reunirá
200 delegados (73 deles do ABC)
de 16 sindicatos dos 17 filiados a

CUT em São Paulo (o de São
José dos Campos não participará)

e também será eleita
a nova diretoria. Leia na página 3

entrevista com o presidente
da Federação Estadual.
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Pesquisa mostra que nos últimos 20 anos
o jornal norte-americano The New York

Times gastou bastante espaço para
destilar preconceitos e racismo contra o

Brasil e países latino-americanos.
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Lula só volta atrás no cancelamento do visto se o jornalista se retratar publicamente
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Notícia que ninguém gosta
O lucro do Unibanco cresceu 26%
no primeiro trimestre.

Dia-a-dia
2003 foi o ano em que a polícia
paulista matou mais na última
década.

Toma lá, dá cá
O presidente da CUT, Luiz
Marinho, sugeriu que os
deputados federais abram mão de
suas emendas ao Orçamento
para sobrar dinheiro e aumentar o
valor do mínimo.

Até que enfim
O projeto de lei que prevê
expropriação de terras onde tiver
trabalho escravo foi aprovado por
unanimidade em comissão
especial da Câmara dos
Deputados

Agora é urgente
Depois de ter a votação adiada por
pressão dos latifundiários, a
matéria vai agora à votação em
regime de urgência.

Olha onde está a grana
Apenas 14 usineiros
pernambucanos devem R$ 460
milhões ao poder público. O
dinheiro é suficiente para fazer a
reforma agrária em Pernambuco.

Descriminalização
No Canadá, o laboratório Bayer
pediu registro de remédio feito à
base de maconha para o
tratamento de esclerose.

Direito se cumpre
Depois de demitido, o metalúrgico
Clóvis Martins Bittencourt se
acorrentou ao portão de acesso da
GM,  no Rio Grande do Sul. Ele é
portador de doença profissional e
dirigente da Federação dos
Metalúrgicos da CUT no Estado.

Falta educação ou grana?
Pesquisa de instituto do Paraná
constatou que 10% dos eleitores
de Curitiba, 116 mil pessoas,
estariam dispostas a vender seu
voto nas eleições deste ano.

Nação Zumbi
Depois da Nigéria, o Brasil tem a
maior população negra do mundo.

O cancelamento do visto tem-
porário do jornalista Larry Rohter,
que escreveu matéria mentirosa e
ofensiva ao presidente Lula, pode
significar o início de uma ofensiva
do governo brasileiro para colocar
fim numa história de desprezo e pre-
conceito do New York Times com o
Brasil.

Estudo da pesquisadora e tra-
dutora Regina Martins sobre a ima-
gem do Brasil nos Estados Unidos
mostra que o jornal americano pu-
blica matérias carregadas de ironia
e desvalorização do Brasil.

Segundo ela, o New York Times
adota um discurso preconceituoso
e de cunho racista. Para Regina,
quando o jornal diz que Lula é um
bêbado, só reforça a visão deturpa-
da que os americanos já têm do
Brasil.

Ela pesquisou  as matérias dos
últimos 20 anos do jornal america-

no e concluiu: “Nunca um presiden-
te brasileiro foi tão humilhado pelo
New York Times como Lula agora”.

Também na Argentina
Os argentinos também já foram

vítimas das matérias armadas por
Larry Rohter. Em 2002, ele publicou
que habitantes da Patagônia, no ex-
tremo sul da Argentina, discutiam
abertamente a independência da

região. Era mentira.
Em outra matéria, disse que o

ex-presidente Menem havia recebi-
do 10 milhões de dólares para en-
cobrir participação do Irã em aten-
tado contra entidade judaica, ocor-
rido em Buenos Aires em 1994. Ele
coloca essa afirmação na boca de
um iraniano, sem citar seu nome.
Era invenção.

Assembléia com os companheiros do primeiro turno na Mercedes aprova PLR

Os sindicatos da
Federação estão pre-
parados para a nova
estrutura sindical?

A grande maioria ain-
da não está, inclusive po-
liticamente. Muitos não
perceberam a necessida-
de de terem organização
no local de trabalho e se
sustentarem principal-
mente com as mensalidades asso-
ciativas.

Por que ter uma nova estru-
tura antes da reforma ser apro-
vada?

Não podemos esperar a deci-
são do Congresso Nacional. Nossos
sindicatos devem ser fortes e repre-
sentativos agora, para não serem
pegos de surpresa quando a refor-
ma for aprovada.

As outras instâncias da CUT
já fazem o mesmo debate?

Nosso Congresso será o pri-
meiro dentro da Central a debater o

tema. As demais instân-
cias (federações e con-
federações) terão gran-
des dificuldades se forem
esperar a aprovação da
reforma para ver como
irão sobreviver

Será tranquilo o de-
bate neste Congresso?

Acho que será um
debate acalorado. Existem divergên-
cias naturais, mas a expectativa é
convencer nossos dirigentes para a
necessidade de mudar.

Além de preparar os sindica-
tos para a nova estrutura, qual
papel reservado à Federação?

Ela terá de se transformar no
sindicato estadual. Nesse período de
transição queremos implementar
um estatuto padrão a todos os sin-
dicatos, que contemple a organiza-
ção no local de trabalho, pelos Co-
mitês Sindicais de Empresa, sindi-
cato de base, sindicato estadual e
até o nacional.

Mas a Federação já não é
esse sindicato estadual?

Não, hoje a Federação apenas
negocia em nome dos sindicatos.
Recentemente é que fizemos al-
guns acordos coletivos para as ba-
ses, como o acordo de proteção às
prensas e o acordo que determina
pisos único e jornada de 40 horas
em todas as montadoras.

Se antecipar à reforma é ir a
outras bases disputar a represen-
tação?

Essa disputa ainda não será
possível fazer antes da reforma. A
atual estrutura sindical, que quere-
mos mudar, impede essa represen-
tação.

Qual outro tema importante
do evento?

Queremos debater a participa-
ção dos metalúrgicos nas eleições
municipais, de como apoiar os can-
didatos do campo democrático e po-
pular comprometidos com as cau-
sas dos trabalhadores.

Adi dos Santos Lima

Os representantes do ABC à
Conferência Nacional dos Direitos
Humanos serão escolhidos hoje du-
rante o encontro regional que acon-
tece na Câmara Municipal de
Diadema, na av. Antonio Piranga,
474, Centro.

O encontro, aberto a todos, co-
meça às 16h e vai reunir instituições
e entidades que combatem as vio-
lações aos direitos humanos. A con-
ferência nacional, pela primeira vez,
terá caráter deliberativo, e vai defi-
nir o Sistema Nacional de Direitos
Humanos.

Continuam abertas as inscri-
ções para as próximas turmas do
curso de inglês na Regional Santo
André. O curso é destinado a sócios
e a seus dependentes maiores de
12 anos e o custo mensal é R$
25,00, mais apostilas e CDs (do
curso todo), no valor de R$ 60,00,
divididos em três parcelas.

As aulas começam na sema-
na que vem e as turmas serão for-
madas em vários horários e dias da
semana. As inscrições podem ser
feitas na Regional, rua Senador
Fláquer, 813, Centro, telefone 4990-
3052. Informações podem ser obti-
das diretamente com os professo-
res pelos telefones 3439-2803 e
3439-3563.

Tecnart
Reunião hoje, às 17h30, na
Regional Diadema, para discutir
assuntos internos.

Ifer
Reunião hoje, às 18h, na Regional
Diadema, para discutir PLR e
assuntos internos.

Patrizzi
Reunião hoje, às 17h30, na
Regional Diadema, para discutir
problemas internos.

Alptec
Reunião amanhã, ao meio-dia, na
Regional Diadema, para discutir
PLR e assuntos internos.

Sulzer
Reunião dia 18, terça-feira, às 17h,
na Sede do Sindicato, para discutir
o futuro da empresa.
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Os trabalhadores na Mercedes
aprovaram ontem a proposta de
PLR e vão receber a primeira par-
cela no dia 20 deste mês, enquanto
a segunda será acertada em de-
zembro.

Em Diadema, também os com-
panheiros na Termicon e Bomfio
aprovaram a proposta negociada
com as empresas.

Mobilização na Mangels
Reunidos em assembléia na

tarde de ontem, os trabalhadores
aprovaram estado de greve como
forma de pressionar a empresa a
reabrir negociação sobre o valor da
PLR. Ontem mesmo a empresa re-
cebeu o comunicado.

Na semana passada, os com-
panheiros já haviam rejeitado pro-
posta por considerar o valor insufi-
ciente. A empresa se negou a rea-

brir negociação alegando que a PLR
tem valor padrão para todas as uni-
dades.

“A empresa não está sensível
ao fato de que existe uma realidade
diferente em cada unidade”, lem-
brou o diretor do Sindicato José

Paulo Nogueira.
Rassini - Diferentemente do

publicado quarta-feira, a segunda
parcela na Rassini será acertada
em fevereiro do próximo ano, e o
acordo do banco de horas tem vali-
dade de um ano.

Elydia Rapacci, parente de
Carlos Rapacci, da Volks, precisa de
qualquer tipo de sangue. Doações
devem ser feitas no Hospital  Esta-
dual Mário Covas, avenida Pereira
Barreto (em frente ao antigo Shopping
Mappin), Vila Gilda, Santo André, das
8h às 15h. Fone 6829-5162.
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Amanhã, o TV CUT traz depoi-
mentos de trabalhadores  brasilei-
ros clandestinos na cidade de
Boston, nos EUA, mostrando como
vivem e por que buscaram empre-
go em outro país.

Uma reportagem revela o coti-
diano das famílias dos sem-teto
num prédio no Centro de São Pau-
lo. E o diretor de teatro José Celso
Martinez fala sobre a peça Os Ser-

tões, baseada no livro de Euclides
da Cunha. O TV CUT vai ao ar to-
dos os sábados, na Rede TV, canal
9, às 15h15.

No rádio
Amanhã, o Tribuna no AR

reprisa o programa de sábado pas-
sado sobre a luta pela correção da
tabela do Imposto de Renda. O pro-
grama vai ao ar pela Rádio ABC,
1.570 KHz, a partir do meio-dia.
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