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Sacilotto - Obra Completa Gravada - Importante exposição na qual os
trabalhos do artista foram reproduzidos em relevo para atender ao públi-
co portador de deficiência visual. Segunda a sexta, 9h às 18h, amanhã, e
9h às 13h. Pinacoteca Municipal. Avenida Dr. Augusto de Toledo, 255,
Centro. Grátis. Fone 4221-9008.

Contar até 10 - Espetáculo de teatro infantil. Menina tem 10 segundos
para decidir entre emprestar seu melhor brinquedo à amiga ou brincar
sozinha. Amanhã, 15h. Sesc São Caetano. Rua Piauí, 554, Centro.
Ingressos: R$ 1,30 a  R$ 3,50. Fone 4223-8800.

Quilombo Urbano, a Caminho do 20 de Novembro - Sarau com fotos,
bumba-meu-boi, curtas-metragens, teatro, roda de poesia, show com o
Grupo Dignidade e Soraia André e muito mais. Hoje, das 18 às 22h.
Centro de Referência da Juventude. Rua Campos Sales, 389, Centro.
Grátis. Fone 4994-7918.

Bispo - Monólogo investiga o denso cotidiano de Arthur Bispo do Rosário
por meio de colagens de cenas. Ingressos: R$ 5,00 a R$ 14,00. Amanhã,
21h e domingo, 19h.  Teatro do Sesc. Rua Tamarutaca, 302, Vila Alpina.
Fone 4469-1200.

Aulas para iniciantes a partir dos 11 anos de idade
• Teoria e prática
• Grupos de até seis pessoas
• R$ 37,10 mensais
Inscrições na Sede, segundas e terças-feiras, das 15h
às 20h, até dia 8 de junho. Informações com o profes-
sor Ricardo, telefone 8272-4218.

Orquestra de Violeiros de
Mauá - Lançamento do 5º

álbum do grupo. Haverá
também  apresentações de
dança flamenca e chorinho.

Hoje, 20h. Teatro Municipal, ao
lado do Paço. Ingressos:

R$10,00 e R$ 5,00 (meia).
Fone 4513-2004.

Aprenda violão
e teclados no Sindicato

Orquestra Filarmônica de São
Bernardo do Campo - Apresenta
obras dos repertórios clássico e
popular. Amanhã, 20h30. Teatro
Elis Regina. Avenida João Firmino,
900, Bairro Assunção. Grátis
(convite disponível uma hora
antes, na bilheteria).
Fone 4351-3479.

5ª Mostra de Teatro do Serraria
- 19h30 - Grátis
Hoje -  Mulheres - com o Grupo
de Teatro Consciência Negra.
Amanhã - Ricardo III -  O Grande
mecanismo - baseada em William
Shakespeare.
Domingo - As Irmãs Siamesas -
Reencontro de duas irmãs faz
ressurgir intrigas e desavenças.
Centro Cultural Serraria. Rua
Guarani, 790, Serraria.
Fone 4056-4950.

Conceitos Musicais Contempo-
râneos -  Em ambiente construído
com luzes e incensos, um com-
putador e programas de música
digital mostram que todos são

capazes de fazer música. Hoje,
19h às 21h. Vagas: 20. Inscrições
no local ou pelo fone 4091-2299.
Centro Cultural Vladimir Herzog
(Campanário). Rua Eduardo de
Matos, 159,  Jardim Campanário.
Grátis.

Hip-Hop em Ação - Apresenta-
ções e performances dos quatro
elementos do hip-hop: rap, dança
de rua, grafitagem e DJ. Grupos
locais e convidados. Hoje, 17h.
Centro Cultural Nogueira. Rua
Marcos Azevedo, 240, Vila Noguei-
ra. Amanhã, 13h. Grátis. Centro
Cultural Canhema. Rua 24 de
Maio, 38, Jardim Canhema. Grátis.
Fone 4075-3792

Ciranda
Violeira - O
show reúne
os músicos
Adilson
Casimiro,
Arnaldo de

Freitas, Clarence Cast e Leandro
de Abreu, da Orquestra Paulistana
de Viola Caipira. Amanhã, 20h30.
Teatro Abílio Pereira de Almeida.
Praça Cônego Lázaro Equini, 240,
Baeta Neves. Grátis (convite uma
hora antes, na bilheteria).
Fone 4178-4856.

A semana foi marcada por mobilizações e protestos em várias fábricas exigindo
negociação e o pagamento da PLR. Os trabalhadores na Godks cruzaram os braços

ontem e houve protesto na Poliform. Tem impasse na MRP e na Sogefi Fiamm.
Confira na página 3.
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Trabalhadores e trabalhadoras na Godks pararam ontem e querem abertura de negociação da PLR

Zôo-ilógico -
Espetáculo infantil onde
os personagens criam
animais com pratos,
panos, garrafas e tudo o
mais que estiver ao
alcance de suas mãos.
Domingo, 16h. Teatro do
Sesc. Rua Tamarutaca,
302, Vila Alpina. Fone
4469-1200.
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Geovane Correa, da Regional Santo André, comanda protesto na Poliform
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Alô?
O número de celulares na
América Latina  passou de 40
milhões em 1999 para 118 milhões
neste ano.

Que frio!
São Paulo deve ter hoje a
temperatura mais baixa do ano:
8 graus.

E vem mais
Como o vento vai estar forte, a
sensação térmica será de
temperatura ainda menor.

Em baixa
O próprio governo dos EUA
reconhece que os ataques
terroristas caíram para seu menor
nível dos últimos 30 anos.

Em alta
Mas as imagens de soldados
americanos torturando prisioneiros
são a maior contribuição dos EUA
às organizações terroristas.

Machão
Aos 11 anos, o touro brasileiro
Kulal já teve mais de 120 mil
filhos. E deve dobrar o número.
Casa dose de seu sêmem custa
R$ 42,00.

Recuperação?
Ronaldo não fazia gols há sete
jogos. Tomou quatro amarelos nas
últimas dez partidas e perdeu
cinco seguidas pelo Real Madrid.
Todos recordes negativos do
Fenômeno.

É o responsável
O dono do cachorro pitbul que em
março matou a menina Luana da
Silva Oliveira, em Jundiai, pode
ser levado a júri popular.

Para por ordem
Tite é o novo técnico do
Corinthians.

Escravocratas
Os ruralistas querem amenizar
projeto de lei que confisca terras
onde tem trabalho escravo.

Mas nossa mesa...
O Brasil aumenta em 50% a cada
ano a produção de camarão.

Vai esquentando a mobilização
dos metalúrgicos nas empresas que
enrolam  o pagamento da PLR.

Por este motivo, os companhei-
ros na Godks, fábrica de lanternas
em Diadema, decidiram cruzar os
braços ontem. A empresa se man-
tém irredutível, alega que não é data-
base e por isso não vai negociar.

A mobilização do pessoal é
para alertar os patrões que PLR é
lei e não depende de data-base.
Além disso, os companheiros na
Godks querem a volta da cesta-bá-
sica e a regularização de funções.
A empresa utiliza os ajudantes para
operar máquinas e não os paga de
acordo com a função.

Protesto
Os trabalhadores na Poliform,

fábrica de estantes metálicas em
Santo André, fizeram protesto on-
tem contra a enrolação na negocia-
ção e PLR. Também aprovaram o
aviso de greve.

Desde abril que a fábrica está
com a pauta de reivindicações. A
comissão de PLR foi eleita, mas des-
de então a fábrica se mantém muda.
Para tentar intimidar os trabalhado-
res, a empresa mandou recolher os
cartões antes do protesto de ontem.

A mesma situação é vivida pe-
los trabalhadores na MRP, com fá-
bricas de autopeças em Santo
André e Mauá. A empresa também
está com a pauta há bastante tem-
po e até agora nada.

Impasse
Já na Sogefi Fiamm, fábrica

de autopeças de São Bernardo, as
negociações estão emperradas por-
que a fábrica quer discriminar os tra-
balhadores, com um tratamento di-
ferenciado em relação a valores.

Semana que vem haverá as-
sembléia decisiva e o recado do Sin-
dicato é que o tratamento deve ser
igual para todos.

Já o TV CUT
de amanhã mos-
tra o retrato da si-
tuação dos apo-
sentados no Bra-
sil, destacando
os esforços que fazem para se or-
ganizar e a importância dessa or-
ganização. O programa também
traz matérias sobre o 4º Encontro
Nacional de Comunicação da CUT,
encerrado na última quinta-feira, e
sobre a greve dos servidores públi-
cos federais.

O quadro No Estúdio apresen-
ta uma entrevista com o secretário
de Desenvolvimento, Trabalho e So-
lidariedade de São Paulo, Marcio
Pochmann, que fala sobre empre-
go e renda. Para encerrar, uma ma-
téria de cultura com a Companhia
de Balé Cisne Negro, de São Paulo.

O TV CUT vai ao ar todos os
sábados, na Rede TV, das 15h15 às
15h45. Não perca.

Trabalhadores na Embramotor aprovam proposta de PLR

Assembléia ontem pela manhã
aprovou o acordo negociado entre
Sindicato e a empresa, que fica em
Diadema.

O desenvolvimento da Zona
Leste da cidade de São Paulo será
analisado amanhã no Tribuna no Ar
por Paulo Fiorilo, militante nos mo-
vimentos sociais da região.

Ele debaterá o assunto com o
coordenador da Regional Diadema
do Sindicato e apresentador do pro-
grama, Sérgio Nobre, e com os ou-
vintes que telefonarem para o 4435-
9030. O Tribuna no Ar é levado pela
Rádio ABC-AM 1570 KHz, das 12h
às 13h.
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O ex-diretor de Logística do Mi-
nistério da Saúde, preso pela Polícia
Federal durante a Operação Vampi-
ro, é Luiz Cláudio Gomes da Silva e
não Reginaldo Muniz, como publica-
do na edição de quarta-feira. Este foi
exonerado do cargo de diretor-exe-
cutivo do Fundo Nacional de Saúde.
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O Sindicato assinou mais um
convênio voltado à formação, desta
vez com o Centro Cultural Brasil
Estados Unidos. O centro é uma
binacional na área de ensino de
idioma com qualidade certificada
pela embaixada americana.

Dependendo do dia de aulas,
o convênio prevê descontos de
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Com isso, a rapaziada vai re-
ceber a primeira parcela dia 15 de
julho, enquanto a segunda será
paga em fevereiro.
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15% e 30% para associados do
Sindicato e seus dependentes.

As matrículas para o segun-
do semestre já estão abertas. O
Centro Cultural Brasil Estados
Unidos fica na Av. Francisco
Prestes Maia, 116, no Centro de
São Bernardo, e o telefone é
4125-4700.

A Bann Química, de Paulínia,
foi condenada a pagar indenização
por danos morais a favor de um tra-
balhador portador do vírus HIV. A
decisão foi da 1ª Turma do Tribunal
Superior do Trabalho.

O trabalhador entrou na Justi-
ça, em setembro de 1999, com pe-
dido de indenização por danos mo-
rais, alegando que sua dispensa
sem justa causa havia sido motiva-
da por discriminação da empresa.

Num primeiro momento, a em-
presa alegou desconhecimento da
doença. Acontece que o trabalhador
já vinha apresentando sintomas da
aids desde dezembro de 1998, sen-

Arteb
Plenária amanhã, na Sede do
Sindicato, às 9h, para discutir os
encaminhamentos da luta pela
PLR. Todos devem comparecer.

Depois de um período de índi-
ces negativos, a economia teve
crescimento de 2,7% no primeiro
trimestre, na comparação ano a ano.
Se comparado com o último trimes-
tre do ano passado, o crescimento
é de 1,6%.

O bom desempenho se esten-
de a todos os setores da economia.
Os números do IBGE sinalizam uma
recuperação por conta da continui-
dade das exportações.

Ajudada pelas exportações, a
agropecuária foi o setor que mais
puxou a economia. Além de expor-
tar, a indústria voltou a importar

matérias primas e máquinas para a
produção, dois indicadores de aque-
cimento.

O setor da indústria que mais

cresceu foi o da indústria de trans-
formação devido ao aumento da pro-
dução de automóveis e de máqui-
nas e equipamentos.

Expansão do primeiro trimestre
em comparação com o do ano passado:

Agropecuária
6,4%

Indústria
2,9%

Serviços
1,2%

Exportação de
bens e serviços
19,3%

do inclusive tratado pelo médico da
empresa. Além disso, o trabalhador
comunicou seu estado de saúde no
ato de homologação da rescisão de
contrato.

A empresa recorreu alegando
que o trabalhador havia sido demiti-
do por causa do excesso de faltas
e atrasos. O Tribunal Regional do
Trabalho em Campinas rejeitou os
argumentos com base no controle
de frequência.

A Bann voltou a recorrer da con-
denação por danos morais alegando
que a decisão do TRT violava a Cons-
tituição, e mais uma vez perdeu. A
indenização foi fixada em R$ 25, 7 mil.

Aumentou o número de mulhe-
res mortas pela aids nas regiões
Nordeste, Sul e Norte, informa rela-
tório do Programa Nacional de DST/
Aids. Estão em Santa Catarina e Rio
Grande do Sul as 10 cidades com
maior incidência da doença no País.
Os técnicos do programa afirmam
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que a transmissão da doença nes-
tas cidades é por uso de drogas.

No geral, a taxa de mortalidade
por aids no Brasil está estabilizada há
cinco anos, com uma média de 6,3
mortes para cada 100 mil habitantes.
O Programa afirma que existem 310
mil casos da doença no País.

Você pode passar o feria-
do de Corpus Christi num dos
locais mais bonitos do litoral
norte paulista. Aproveite convê-
nio que o Sindicato mantém
com Chalés de Ubatuba. Os
preços para os sócios do Sin-
dicato são especiais e o lazer o
descanso são garantidos para
você e sua família. As reservas
podem ser feitas nas Regionais
Santo André (4990-3052),
Diadema (4066-6468), ou na
Sede do Sindicato (4128-4200,
ramais 4242 ou 4261), de segun-
da a sexta-feira, das 9h às 18h.


