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A decisão é do
Tribunal Regional
do Trabalho,
ao julgar ontem a
representatividade
sindical dos
companheiros na
empresa. Página 3

Julgamento foi motivado pela luta da PLR no ano passado

O relacionamento entre pai e filho é o pano de fundo do divertido e sen-
sível desenho animado Procurando Nemo, que será exibido hoje, às

19h, na Regional Diadema. Ele conta a aventura de um peixe que atraves-
sa oceanos a busca de seu filho, Nemo, capturado para servir de presente a

uma criança.  A entrada é grátis e a pipoca também. A Regional fica na av.
Encarnação, 290, ao lado do terminal Piraporinha do Trólebus.
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Com A Coelha Pequena - Peça
infantil que conta a história de uma
hiena maluca e um tigre bobão, que
juntam forças para caçar uma
coelha. Domingo, 16h. Centro Cultu-
ral Eldorado. Rua Professor Arthur
Riedel com Estrada Pedreira
Alvarenga, 275. Grátis. Fone: 4049-
4537.

Domingo - Grupo de hip hop Sampa Crew.
Além dos shows, foi montada uma cidade caipira
com parque de diversões e uma tenda onde ocor-
rerá o bailão. Hoje, a partir das 18h. Amanhã e
domingo, a partir das 17h, grátis.
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Paço Municipal - Avenida João Ramalho, 205, Centro

Hoje - Beth Carvalho interpreta 18 canções em uma
hora e meia de show.

Cantos Periféricos -  Discussão
das questões do cotidiano de uma
grande cidade, principalmente
daqueles que vivem à margem da
sociedade. Amanhã, 20h, e domin-
go, 19h. Parque Escola Santo
André, Rua Anacleto Popote, 46,
Bairro Valparaíso. Entrada franca.
Fone: 4438-1758.

Adyel Santos - Apresenta o repertó-
rio do novo trabalho, Adyel Chic da
Silva, com música brasileira em nova
roupagem de arranjos e formações.
Hoje, 21h. Teatro do Sesc, rua
Tamarutaca, 302, Vila Alpina.
Grátis. Fone: 4469-1200

Quarteto Sonare –  Concerto
especial em homenagem ao Dia
dos Namorados com repertório que
aborda o erudito e o jazz, misturan-
do instrumentos da orquestra
sinfônica com os do Jazz tradicio-
nal. Domingo, 11h.  Teatro do Sesc,
rua Tamarutaca, 302, Vila Alpina.
Grátis. Fone: 4469-1200.

Mostra de Dança Clássica na
Contemporaneidade - Coreogra-
fias que trabalham a técnica da
dança clássica em um contexto
contemporâneo. Amanhã e domin-
go, 20h. Teatro Municipal. Paço
Municipal. Grátis. Fone: 4433-0789.

Fernanda Diniz - A cantora apre-
senta músicas dos melhores profis-
sionais da Música Popular Brasilei-
ra. Hoje, 20h. Câmara de Cultura
Antonino Assumpção. Avenida Mare-
chal Deodoro, 1325, Centro. Entra-
da franca (disponível uma hora an-
tes do espetáculo). Fone: 4125-0054.

Portinari Pé de Mulato - Peça infan-
til. A boneca Denise e seu carneirinho
ganham vida e saem de um quadro
do pintor Cândido Portinari. Amanhã,
15h e 16h30. Teatro Elis Regina. Ave-
nida João Firmino, 900, Bairro Assun-
ção. Grátis (retirar convites uma hora
antes, na bilheteria do teatro). Fone:
4351-3479.

Sá, Rodrix e Guarabira -  Com o
show Outra Vez na Estrada, o gru-
po apresenta músicas tradicionais
como Espanhola, Dona e Casa no
Campo. Amanhã, 19h. Salão nobre
do Campus da Metodista. Rua do
Sacramento, 230, Rudge Ramos.
Fone: 4366-5860.

Chico, Noel e Eu - Guca Domeni-
co, fundador do Grupo Língua de
Trapo, reúne três compositores que
têm na brasilidade sua marca - Do-
mingo, 20h. Teatro Cacilda Becker.
Paço Municipal.
Grátis (retirar convites uma hora
antes, na bilheteria do teatro). Fone:
4330- 3444.
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O Guardião do Campanário é
peça baseada em Edgard Allan Poe.
Fala de cidade onde a ordem natu-
ral nunca é alterada. Amanhã, 18h
e 20h, e domingo, 18h. Teatro
Euclides Menato. Ingressos R$ 6,00.
Centro Educacional e Cultural Ayrton
Senna. Avenida Brasil, 193, Centro.
Fone: 4828-2028.
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Senado mantém privilégio

a bancos na Lei de Falência
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Amanhã -  Inezita Barroso grava o programa
Viola Minha Viola (TV Cultura). Participação de
Robertinho do Acordeom, Jacó & Jacozito,
Borghetinho e Samba Lenço.
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É mortal!
No ano passado, seis pessoas da
região morreram em
consequência de acidentes com
os fios de alta tensão da
Eletropaulo.

Evasão
Somente neste ano, a Receita
Federal multou bancos em R$ 680
milhões pelo não recolhimento da
CPMF.

Em silêncio
Toda a ação da Polícia Federal
para prender o contrabandista Law
Kin Chong foi feita por Brasília,
sem conhecimento do pessoal de
São Paulo.

Na moita
Para não despertar suspeitas, os
30 policiais federais viajaram de
carro até São Paulo.

Olha a vaga!
A Comgás vai investir R$ 50
milhões para ampliar sua rede de
distribuição na região, criando 500
vagas.

Atraso
No ano passado, aumentou o
índice de reprovação no ensino
médio, alcançando preocupantes
8,2%.

Só agora?
O Ministério da Saúde anunciou
medidas para ampliar o controle e
a transparência nos processos de
compra.

Otimismo
Lula: “O Brasil vive travessia para
o desenvolvimento”.

Mais, mais
A CUT quer uma política de
recuperação gradativa do salário
mínimo, incluída no orçamento da
União.

Aliança
Em São Paulo, Marta disse que
ainda não desistiu de contar com o
apoio do PMDB em torno de sua
candidatura.

Para uns, a lei
Se a economia não está indexada,
porque pedágio, luz e telefone
sobem conforme a inflação?

Plenária de autopeças
Amanhã, a Federação Estadual
dos Metalúrgicos da CUT
realiza plenária na Sede do
Sindicato, às 9h, com
trabalhadores nas autopeças.
É fundamental a participação
de todos os membros dos
Comitês Sindicais, Comissões
de Fábrica e CIPAs das
fábricas no setor, pois os
patrões já demonstram má
vontade em negociar e
ameaçam voltar atrás na
antecipação da data-base.

Scania
Todos os companheiros na
Scania que trabalham na
usinagem de motores e eixos
estão convocados para
plenária na Sede do Sindicato,
em São Bernardo, no domingo,
às 10h, que debaterá alteração
de turnos.

Juventude Metalúrgica
Reunião amanhã, às 10h, na
Sede do Sindicato, para
debater Seminário Trabalho e
Juventude e outros assuntos.

Formação
A unidade 8 do curso Sindicato
na Fábrica 3 será realizada
amanhã, das 8h às 18h, no
Centro de Formação Celso
Daniel.

Autometal
Plenária hoje, na Regional
Diadema, para discutir
proposta de PLR, às11h, 15h,
e 17h.

Eluma
Reunião hoje, às 15h, na
Regional Santo André, para
discutir PLR.

CHS
Reunião segunda-feira, às 18h,
na Regional Diadema, para
discutir PLR e cesta-básica.

Filtrágua
Reunião terça-feira, às 17h30,
na Regional Diadema, para
discutir PLR e assuntos
internos.

Segunda-feira tem eleição para
a comissão de PLR e o Sindicato
apoia seis companheiros. São eles,
na Eluma Capuava, Tião do Almo-
xarifado, para o setor administrati-
vo; Fofão, de extrudados; e Papa-
gaio, da mecânica de fundição e fun-
dição. Na Eluma Utinga, são Ulis-
ses, Bolinha e Genivaldo, todos da
laminação. O Sindicato tem candi-
datos em outros setores e, para

O texto da nova Lei de Falên-
cias aprovado quarta-feira pela Co-
missão de Constituição e Justiça do
Senado continua garantindo privilé-
gios aos bancos no recebimento dos
créditos da empresa devedora.

O presidente da CUT, Luiz Ma-
rinho, disse que o texto ainda preci-
sa de muitas alterações para aten-
der as reivindicações dos trabalha-
dores.

“Queremos garantia absoluta
da preferência dos trabalhadores no
processo de recuperação da empre-
sa e que os créditos trabalhistas
sejam prioritários, mas até agora
não fomos atendidos”, disse ele.

Marinho disse que o texto, além
de ter um viés financista, é também
conservador. “Faltam inovações
para garantir um efetivo processo de
recuperação das empresas nas
mãos dos trabalhadores”, protestou.

Amanhã é dia da Campanha
Nacional de Multivacinação. Toda
criança menor de 5 anos deve ser
levada a um posto, com o cartão,
para tomar a vacina contra a polio-
mielite. Quem estiver com a cader-
neta atrasada vai tomar outras va-
cinas.

É muito importante que os pais
colaborem. Apesar de estar há 13
anos livre vírus da pólio, a América
do Sul ainda pode ter casos desse
tipo.

Matéria so-
bre a Conferência
Nacional da Ju-
ventude é o des-
taque do TV CUT
de amanhã.

O programa traz entrevistas
especiais com Tônia Carrero e Re-
nato Borghi sobre a profissão de
ator e faz uma retrospectiva da luta
pela correção da tabela do Imposto
de Renda.

O TV CUT vai ao ar todos os
sábados, na Rede TV, canal 9, das
15h15 às 15h45. Não perca.

conhecê-los melhor, procure os
membros do Comitê Sindical de
Empresa.

MRP
O pagamento da primeira parce-

la da PLR na MRP será dia 30 de ju-
lho. Dia 30 de junho, informado na
edição de ontem da Tribuna como o
dia do pagamento, é a data limite para
a negociação da segunda parcela.

Assembléia que aprovou acordo de PLR do ano passado mas que a empresa não cumpriu

O Dia Mundial do Meio Am-
biente, comemorado amanhã, é o
tema do Tribunua no Ar. O coorde-
nador da Regional Diadema e apre-
sentador do programa, Sérgio No-
bre, aborda o assunto com espe-
cialistas.

O presidente do Sindicato, Jo-
sé Lopez Feijóo, estréia sua partici-
pação no programa, que traz ainda
dicas culturais, direitos do trabalha-
dor e muito mais.

O Tribuna no Ar é levado pela
Rádio ABC-AM 1570 KHz, das 12h
às 13h, todos os sábados, e tem os
microfones abertos para a partici-
pação dos ouvintes pelo telefone
4435-9030.

Segunda-feira é o último
dia de inscrição ao vestibular na
Universidade Metodista. Convê-
nio possibilita a participação de
estudantes de baixa renda indi-
cados pelo Sindicato (sócios e
dependentes) no programa de
bolsa de estudo em cursos da
universidade.

Antes de fazer a inscrição,
o interessado deverá passar no
Departamento de Recursos
Humanos na Sede do Sindica-
to, em São Bernardo, das 9h às
13h e das 14h às 18h, e falar
com Cynthia. No Sindicato, o
candidato irá saber se atende
aos critérios do convênio e reti-
rar uma declaração.

Outras vacinas
Na campanha de amanhã tam-

bém serão oferecidas as seguintes
vacinas:

• DTP + Hib - contra difteria, té-
tano, coqueluche e meningite.

• Tríplice Bacteriana (DTP) -
contra difteria, tétano e coqueluche.

• Tríplice Viral - contra saram-
po, rubéola e caxumba.

• Febre Amarela.

• Contra Hepatite B.
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Assegurar a participação do sindicato na assembléia de credores. Como
representante de quem ainda está na fábrica, terá interesse em denunciar

as possíveis maracutaias para proteger o dinheiro dos trabalhadores.
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Assegurar que os trabalhadores sejam os primeiros

da fila na hora de receber as dívidas.

O plenário do Senado vota a
nova Lei de Falências ainda neste
mês e até lá a CUT vai continuar

negociando e pressionando os se-
nadores. As principais reivindica-
ções da CUT são estas:

O Sindicato dos Metalúrgicos
do ABC é o legítimo representante
dos trabalhadores na Inox Tubos, de
Ribeirão Pires. Foi essa a decisão
do Tribunal Regional do Trabalho
(TRT), ao julgar ontem um protesto
dos companheiros pela PLR reali-
zado no início deste ano.

Em janeiro passado, eles pa-
raram por duas horas em protesto
contra o valor da segunda parcela
do PLR de 2003, de apenas R$
23,00. Os companheiros desconfi-
aram dos números sobre metas e
a comissão de PLR não foi consul-
tada para acompanhar o fechamen-
to dos indicadores.

Como retaliação ao protesto, a
empresa trancou os portões, não
permitiu que ninguém entrasse e pe-

diu a abusividade do protesto no
TRT. A turma do racha (grupo de ex-
diretores que tenta dividir o Sindica-
to) pegou uma carona no processo
aberto pela empresa, pedindo ao
TRT julgar de quem é a representati-
vidade dos companheiros.

O resultado foi a sentença de
ontem. O TRT ainda vai julgar o pa-
gamento da segunda parcela e o dia
de protesto descontado no salário.

“O julgamento é mais uma
confirmação da legitimidade da uni-
ficação dos metalúrgicos do ABC”,
afirmou o coordenador da Regional
Santo André, Geovane Correa, lem-
brando que o pessoal na Inox Tu-
bos havia escolhido nosso Sindica-
to em plebiscito, derrotando a tur-
ma do racha.
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Que os trabalhadores tenham preferência para assumir o processo de recu-
peração da empresa, nos moldes da autogestão das cooperativa da Unisol.

Garantir que as dívidas não sejam transferidas para os trabalhadores
no processo de arrendamento.
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Na segunda e terça-feira tem
eleição de CIPA na Autometal, em
Diadema. O Sindicato apóia com-
panheiros comprometidos com a
luta por melhores condições de tra-
balho, saúde e seguraça. São eles:
Adelmo Gonçalves da Silva, André
Luiz Alves Castello, Gilberto da Ro-
cha, o Amendoim; Marcos Augusto
Nunes de Oliveira, o Bigode; e Fran-
cisco Alves do Nascimento, o Cea-
rá. Vote certo!
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