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Assembléia dos trabalhadores ontem na Metal Leve aprova a PLR
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Hoje - Forreggae com Quarteto Peixelétrico.
Amanhã - Reggae com a banda Planta & Raiz.
Domingo - Forró, com o grupo Bagassu de
Kana; rock com a banda Anjos de Vinil;
pagode com o Katinguelê; música sertaneja
com Maurício & Mauri e Cézar & Paulinho;
canções gospel com Nilva Lima.

Festa Junina - Cidade caipira,
parque de diversões, bailão e

barracas com comidas e bebidas
típicas. A partir das 18h . Paço

Municipal. Avenida João Ramalho,
205, Centro. Grátis.
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Sob a Luz do Luar - Musical infantil. Enquanto brincam, amigos têm
seus pedidos realizados por uma estrela cadente. Domingo, 16h.
Teatro Municipal. Ingressos R$ 8,00 e R$ 5,00. Endereço acima.
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Fazenda de Papel - Espetáculo infantil. Lembranças de dois catadores de
papel de repente ganham vida, causando confusões e risos. Após a apre-
sentação, crianças e pais são convidados a construir um modelo de cida-
de dos sonhos. Amanhã, 15h. Ingressos: R$ 1,30 a R$ 3,50. Endereço
acima.

Gereba - Lua Gonzaga, espetáculo em
homenagem ao rei do baião. Hoje, 20h.
Teatro do Sesc. Rua Piauí, 554, Bairro
Santa Paula. Ingressos: R$ 4,00 a R$

10,00. Fone: 4223-8800.

Carlos Navas - O cantor destaca
autores contemporâneos em inter-
pretações pessoais e emocionadas.
Hoje, 18h. Câmara de Cultura
Antonino Assumpção. Rua Marechal
Deodoro, 1.325, Centro. Grátis (con-
vite disponível uma hora antes).
Fone: 4125-0054.

Arraial do Vicentinho - Comida,
bingo, forró. Quadrilha, pau-de-sebo
e muitos prêmios. Animação do gru-

po Peixelétrico, Nozinho do Acor-
deon e Renato Douglas. Entrada: um
agasalho (quem puder). Amanhã, a
partir das 18h. Avenida Álvaro Gui-
marães, 218, Bairro Planalto.

Tem que ter culhão -  Reunião de
textos sobre a juventude. Amanhã
e domingo, 20h. Teatro Martins
Pena. Praça Marquês de Alegrette,
44, Vila Gonçalves. Ingressos a R$
5,00. Fone: 4123-7891.
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Durval Discos - História de solteirão meio
hippie, que tem uma loja de discos e ainda
mora com a mãe. Um dos melhores filmes
brasileiros dos últimos anos.  Amanhã, 19h.
Centro Cultural Serraria. Rua Guarani, 735,
Serraria. Grátis. Fone: 4043-3446.

Show de hardcore - Com as bandas Justa Kausa, Paúra, Fim do Silêncio
e Fusão. Amanhã, 17h.
Centro Cultural Inamar. Rua Antônio Sylvio Cunha Bueno, 1.322, Jardim
Inamar. Grátis. Fone: 4043-5476.

João Bosco - O cantor, músico e
compositor apresenta músicas do novo CD,

“Malabaristas do Sinal Vermelho”, saudado
pela crítica de música como um dos

melhores discos de sua carreira. Amanhã,
21h. Teatro do Sesc. Rua Tamarutaca, 302,
Vila Alpina.  Fone: 4469-1200  (ingressos a

R$ 5,00 comerciários e R$ 14,00).

João Bá e Banda -  Parceiro de Almir Sater,
o cantor apresenta músicas de seu mais re-
cente CD, Picapau Amarelo. Domingo, 16h.
Parque Celso Daniel, na Av. D. Pedro II.

A Comunidade Sagrado
Coração de Jesus do Jar-
dim Las Vegas promove
passeio ciclístico amanhã,
às 10h. Incrições gratuitas
até meia hora antes. Rua
Euclides Menato, 126. Tele-
fone 9525-1272.
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Parte dos 17.967 novos postos de trabalho gerados na indústria paulista nos
primeiros cinco meses do ano estão no setor automotivo. Veja os depoimentos

de três novos contratados na Metal Leve. Página 3
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Servidores estaduais recusam proposta e reiniciam greve

Frustração continua
Este é o título da nota da CUT, que
afirma: “A decisão de manter a
taxa de juros inalterada pelo
segundo mês consecutivo
prossegue frustrando o conjunto
da sociedade”.

Boa notícia
A Petrobrás vai investir R$ 6,3
bilhões na construção de três
plataformas e reforma de outra.
Serão criados 42,4 mil empregos.

Recordar é viver
No governo FHC essas obras
eram feitas no exterior.

Mais coisa boa
A renda média dos trabalhadores
na indústria subiu 8,1% em abril de
2004 em relação a abril do ano
passado, segundo o IBGE.

Paz de Bush
Dois atentados com carros-bomba
no Iraque mataram 41 pessoas e
feriram ao menos 142, ontem.  As
explosões acontecem a menos de
duas semanas da transferência do
poder aos iraquianos.

Tá justificado?
Machos traem porque possuem o
gene da traição, diz pesquisa de
universidade americana.

Explica aí, Alckmin!
Um adolescente de 17 anos foi
morto por um policial militar
quarta-feira à noite dentro da
Febem no Brás, em pleno Centro
de São Paulo.

Hummmmmm...
Daniella Cicarelli pediu à produção
do SP FashionWeek sala especial
para Ronaldinho no seu camarim.

Perguntar não ofende
Será que agora ele fica magro?

Que cê acha?
Lula errou ao comemorar o
casamento com uma festa caipira
no palácio ou quem critica é
preconceituoso?
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O Brasil tem 27 milhões de tra-
balhadores socialmente desprotegi-
dos, sem qualquer cobertura previ-
denciária. Deste total, 9,8 milhões
possuem rendimento mensal infe-
rior ao salário mínimo e, por esse
motivo, são alvo das políticas de
combate e superação da pobreza.

Outros 17 milhões possuem
renda igual ou superior a um salário
mínimo. Eles poderiam estar no sis-
tema previdenciário, mas não estão
porque não têm registro em cartei-

ra ou porque não há uma política de
inclusão. Os dados são da própria
Previdência com base na Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad) de 2002, do IBGE.

O Pnda, verificou-se que 43,5
milhões de trabalhadores estão so-
cialmente protegidos, o que repre-
senta uma cobertura de 61,7% dos
trabalhadores, cerca de 70,6 mi-
lhões de pessoas. Ou seja, de cada
10 trabalhadores ocupados, 4 não
possuem proteção social.

!�������
�"���������	���

	��"!$���	��	��$��!	

Depois de uma trégua para
negociações, a greve dos trabalha-
dores de saúde de São Paulo foi
retomada por tempo indeterminado.
A proposta  apresentada pelo gover-

no Alckmin foi considerada insufi-
ciente pela categoria.

O reajuste proposto variava de
8,26% a 12,47%. A reivindicação
deles é 30%.
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Pelo presente edital, o presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, no uso das atribuições que

lhe conferem os estatutos, convoca todos os
associados, quites e em condições de votar, para
participarem da Assembléia Geral Ordinária a ser

realizada no dia 25 de junho de 2004, às 17h, em 1ª
convocação, na Sede em São Bernardo, R. João

Basso, 231, Centro, para deliberar sobre A)  Leitura,
discussão e votação das peças que compõem o

Balanço Financeiro do exercício de 2003 e Previsão
Orçamentaria para o exercício de 2005, instruído

com parecer do Conselho Fiscal. Não havendo na
hora indicada o nº legal de associados, a Assem-
bléia será realizada às 18h em 2ª convocação ,
com qualquer número de associados presentes.
São Bernardo do Campo, 18 de junho de 2004.

Jose Lopez Feijóo, presidente.

A história da ONU - Organiza-
ção das Nações Unidas, será deba-
tida no Tribuna no Ar de amanhã pelo
cientista político Luiz Fernando Bindi,
professor de geopolíticas, com o
apresentador Sérgio Nobre, coorde-
nador da Regional Diadema.

O programa terá ainda dicas
culturais, direitos do trabalhador e
muito mais. O Tribuna no Ar é leva-
do pela Rádio ABC-AM 1570 KHz,
das 12h às 13h. Participe pelo tele-
fone 4435-9030.

$�
�������
��
����%�

���


O protesto
dos trabalhadores
na Unctad será
mostrado amanhã
pelo TV-CUT. O
programa também
levará ao ar reportagem sobre família
com três gerações de professoras:
mãe, filha e neta. No estúdio, Carlos
Ramiro, presidente do sindicato dos
professores no ensino oficial de São
Paulo, Apeoesp, comentará.

Haverá ainda matéria de Brasí-
lia sobre o Congresso da Juventu-
de e, fechando o programa, uma
homenagem aos 60 anos de Chico
Buarque de Holanda com a apre-
sentação de vários clipes com o
músico.

O TV-CUT vai ao ar neste e em
todos os sábados, na Rede TV, ca-
nal 9, das 15h15 às 15h45.&���������
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As 123 contratações feitas pela
Mahle Metal Leve desde março, com
a criação de mais dois turnos, mos-
tram o crescimento do setor de
autopeças. Junto com as montado-
ras, as autopeças iniciaram o ano
contratando.

Esses empregos, com cartei-
ra assinada e benefícios da nossa
convenção, significam mais renda
no bolso do trabalhador.

O operador Odair Viana foi ad-
mitido na Mahle Metal Leve em ja-
neiro. “Aqui é melhor para trabalhar
e também ganho mais”, disse.

Antes, ele estava numa auto-

peças de porte menor, depois de
sete meses desempregado. “Meu
salário dobrou e ainda tenho possi-
bilidade de fazer cursos”, comentou.

Cleiton Souza Pereira, 21
anos, foi admitido em março. É seu
primeiro emprego com carteira as-
sinada. Antes, teve colocações tem-
porárias em mercados e lava-rápi-
dos ou com grafitagem.

Já Maria da Silva perdeu o em-
prego na Mahle de Mauá, transferida
para Itajubá, e foi admitida na planta
de São Bernardo em março, onde
trabalha como classificadora. “Aqui
o trabalho é bom”, resumiu.

Odair Viana Cleiton Souza Maria da Silva

Trabalhadores na Ford aprovam o acordo da PLR

O ministro da Previdência, Amir
Lando, e os aposentados finalmen-
te chegaram a um acordo para o
acerto das perdas de até 39,67%
nos benefícios concedidos entre
março de 94 e fevereiro de 97.

As negociações se arrastavam
desde março, quando o governo fe-
deral, com o acúmulo de ações per-
didas na Justiça, reconheceu o di-
reito dos aposentados.

“Acabou sendo um bom acor-

do, já que o governo vai pagar o valor
integral dos atrasados, sem o
deságio como havia sido pensado, e
todos vão receber, mesmo quem não
entrou com ação”, avaliou Wilson
Ribeiro, presidente do Sindicato  Na-
cional dos Aposentados da CUT e da
Associação dos Metalúrgicos Apo-
sentados do ABC (AMA-ABC).

“Quase dois milhões de apo-
sentados não entraram na Justiça,
e eles também terão a correção

garantida”, disse Wilson.

Principais termos do acordo
• correção aos benefícios será

incorporada em julho.
• quem ganhou ação vai rece-

ber os atrasados em duas parcelas
a partir de janeiro.

• quem não teve ação julgada
vai receber em três anos.

• quem não entrou com ação
vai receber em seis anos.
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Continua forte nossa campa-
nha pela PLR e ontem mais quatro
acordos foram aprovados pelos
metalúrgicos.

Assembléia pela manhã na
Ford aprovou o valor total de PLR.
A primeira parcela já havia sido paga
em 24 de maio e a segunda virá em
17 de dezembro.

Na Metal Leve, em São Ber-
nardo, assembléia aprovou acordo
que prevê o acerto da primeira par-
cela dia 1º de julho, e a segunda
parcela em janeiro, depois de co-
nhecidas as metas.

Também o pessoal na Otis ga-
rantiu a PLR depois de mobilização
para pressionar a fábrica. A primei-
ra parcela será paga dia 30 de ju-
nho e o restante vem em janeiro
conforme metas.

Já os companheiros na Trefi-
lação União embolsam a primeira
parcela em 30 de setembro e a se-
gunda em 30 de março, de acordo
com a proposta aprovada ontem
pela manhã.

Inox Tubos
Previsto para acontecer ontem,

o julgamento da segunda parcela da
PLR na Inox Tubos, de Ribeirão Pi-
res, foi adiado pelo Tribunal Regional
do Trabalho para dia 24 de junho.

Os setores ligados à indústria
automobilística foram os principais
responsáveis pelo crescimento de
0,38% no nível de emprego registra-
do em maio, de acordo com pes-
quisa da Fiesp.

Ainda sustentadas pelas expor-
tações, foram criadas 5.810 vagas,
fazendo o total dos cinco primeiros
meses subir para 17.967 novos pos-
tos no Estado de São Paulo.

Os setores que mais emprega-
ram foram o de veículos automo-
tores e os que fazem parte da ca-
deia de produção automotiva, com
destaque para autopeças.

Com esses resultados, a Fiesp
refez as projeções do ano, preven-
do aumento de 2% no nível de em-
prego, o que significa cerca de 30
mil novas vagas.

Diadema, por reunir empresas
de diferentes setores, foi a cidade
que mais emprego gerou na região
metropolitana de São Paulo, em
abril, em relação a março, junto com
Guarulhos.

Equipe do Sindicato estará se-
gunda-feira na Mazaflex sindicali-
zando novos companheiros. Na ter-
ça-feira será na PSC Montoni. Nas
duas fábricas a sindicalização será
no horário de almoço.
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Excepcionalmente, na próxima
segunda-feira o plantão de advoga-
do na Regional Diadema será reali-
zado entre 9h e 11h30.
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Com o objetivo de sensibilizar
e informar a população sobre o pro-
blema enfrentado por crianças e
adolescentes, a Prefeitura de Dia-
dema realiza hoje a 1ª Caminhada
de Combate ao Trabalho Infantil.

O ato será realizado a partir
das 13h, na Praça Camões, Cen-
tro. A caminhada segue pelo corre-
dor de trolebus até a praça Lauro
Michels e depois para a praça Cas-
telo Branco, onde acontecerá uma
manifestação.
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