
Sexta-feira, 16 de julho de 2004Tribuna Metalúrgica do ABC�

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

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 -

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

Com ato na Av. Paulista, hoje tem entrega da pauta de reivindicações
à Fiesp. Em seguida, haverá manifestação do Dia de Mobilização da

CUT. A concentração para ida à Paulista é às 8h30 na Sede e Regionais
Santo André e Diadema.

• Aumento real •Piso nacional
•Reposição de perdas • Redução da jornada

• Liberdade de organização
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Amanhã
10h - Banda UniABC apresenta clás-
sicos do jazz e bossa nova  no Clu-
be União Lyra Serrano.
14h - Apresentação de conjuntos de
flauta doce e de violões clássi-
cos na Igreja Bom Jesus.
15h - Banda Sinfônica de SBC faz
concerto com marchas militares,
dobrados e música popular e erudi-

Muitas atrações acontecem
no 4º Festival de Inverno de
Paranapiacaba. A maior
parte dos show é gratuita e
em outros a entrada vale
um agasalho.

ta no Clube União Lyra Serrano.
18h - A Orquestra Sinfônica de
SBC toca ao lado de Oswaldinho
do Acordeon repertório que vai de
Astor Piazzola ao cancioneiro nor-
destino, no Clube União Lyra Serra-
no.
19h - Nando Reis tem participação
especial no show de Andreas Kisser,
guitarrista do Sepultura, no Virador.

Domingo
10h - A Orquestra ABC de Cordas
faz apresentação no Clube União
Lyra Serrano.
14h - Artistas da região interpretam

clássicos do choro, no Virador.
15h - Banda Jazz Sinfônica de
Diadema faz apresentação no
Clube União Lyra Serrano.
16h - Opus Camerata faz apre-
sentação na Igreja Bom Jesus.
16h - Renê de França, Fegato e
Elaine Marin mostram o show
Itamar de A a Z, no Virador.
18h - A Orquestra Sinfônica de
SBC mescla erudito e popular no
Clube União Lyra Serrano.
19h - O cantor e compositor
Rubens Kurin apresenta as mú-
sicas do seu último CD Antes do
Próximo, no Virador.

Três peças estão programadas
para o Teatro Municipal, no
Paço, com entrada gratuita.
A peça infantil Cegonha boa
de bico conta as brincadeiras
de três crianças e suas histó-
rias de princesas e vilões.
Amanhã, às 16h.

A comédia História de Amor
mostra situações em que o
amor é o problema e a solução.
Amanhã, às 20h.

As Richas mostra o dia-a-dia
de três pessoas que moram no
mesmo apartamento. Domin-
go, às 18h.
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A 4ª Mostra de Artes reúne
espetáculos de dança no
Centro Cultural Vladimir
Herzog, Rua Eduardo de

Matos, 159, fone 4091-2299.

Amanhã, a partir das 19h, tem
os shows Espetáculo de Bo-
necas, Como Nossos Pais,
Sabor Seco, Festa de Arrom-
ba, Abdução e Irresoluto.

Domingo, a partir das 19h, tem
os espetáculos Só Eu Sei, Em
Poemas, Tumbador, Não Me
Esqueças, Mulher Brilhante
e Primavera.

O cantor e compositor
Carlos Careqa apresenta o
show Não Sou Filho de
Ninguém. Amanhã, às 21h,
no Teatro Lauro Gomes,
Rua Helena Jackey, 171,
Rudge, fone 4368-3483.
Grátis.

O monólogo Rir é o Melhor Re-
médio conta histórias da vida de
um homem humilde. Amanhã e
domingo, às 20h, no Teatro Abilio
Pereira de Almeida, Praça Cône-
go Lázaro Equini, 240, fone 4125-
0582. Ingressos a R$ 5,00.

Os três porquinhos conta a
clássica história mas de traz
para a frente. Amanhã e do-
mingo, às 16h, no Teatro Elis
Regina, Av. João Firmino, 900,
Assunção, fone 4351-3479.

Elvis in Concert - Ronnie
Packer e Banda Extasis apre-
sentam sucessos do Rei do
Rock. Amanhã, 20h30, no
Cacilda Becker, no Paço. In-
gressos a R$ 20 e R$15 (com
filipeta). Telefone 4330-3444.
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O show Beatles For Ever mostra os
clássicos do grupo britânico, amanhã,
às 21h, no Teatro Santos Dumont, Av.
Goiás, 1.111, fone 4238-3030.

Várias apresentações acon-
tecem domingo, a partir das
11h, no Espaço Verde Chico
Mendes, dentro do projeto
Arte na Rua. Av. Fernando
Simonsen, 566, Cerâmica,
fone 4233-7521.

ENTREGA DA PAUTA HOJE
DAQUI PRA FRENTE É

Amanhã, às 19h, grátis, na Sede do Sindicato, em São Bernardo
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Mariozan Rocha, Renato Douglas,
Banda Mística e Forró Dengoso

MOBILIZAÇÃO
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Na faixa estendida na porta da Mercedes ontem pela manhã, a solidariedade dos brasileiros aos alemães
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Segurados dos planos de saúde em frente a sede do Procon em Santo André

Pague por quem erra
A multa por atraso no condomínio
pode subir de 2% para 10%. É
para cobrir o alto índice de
inadimplência.

Outro número
As vendas no comércio
cresceram 10% em maio. Foi o
sexto mês consecutivo de
crescimento.

Investindo em casa
Móveis e eletrodomésticos foram
os produtos que puxaram a alta do
comércio, com crescimento de
35,58%, segundo IBGE.

Menos borrachudos
O número de cheques sem fundo
em maio também diminuiu 10%.

Livre
A Petrobrás anunciou ontem que o
Brasil vai produzir todo o petróleo
que consome a partir de 2006.

Solidariedade patronal
A Fiesp criou sua cooperativa de
crédito para oferecer dinheiro mais
barato para micro e pequenas
empresas.

Prestígio
Com 24 parlamentares, o PT
lidera a lista dos mais influentes do
Congresso Nacional. O PFL vem
em seguida com 21, PSDB com
13 e o PMDB com 12. A relação é
do Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar.

Sempre elas
A maior fatia da população pobre
do Brasil - 52% - é formada por
mulheres. Quase 31% das
famílias pobres são chefiadas por
pessoas do sexo feminino.

Organização
O Encontro Nacional da
Agricultura Familiar, que acontece
em Brasília, pode criar um
sindicato nacional para o setor. A
entidade nasceria já com 500 mil
famílias associadas.

“Ó dia, ó céus, ó vida, ó azar”
Mau humor crônico é doença e
tem tratamento. O mal chama-se
distimia e pode ser tratado com
terapia e remédio.

Sindicato na Fábrica
O curso Sindicato na Fábrica 3
será amanhã, das 8h às 18h, e
domingo, das 8h às 13h, no
Centro de Formação Celso Daniel.

Scania
Os companheiros na usinagem
das fábricas de motores e eixos
têm plenária domingo, às 10h, na
Sede, para debater a alteração de
turnos.

Departamento Jurídico
O plantão do Departamento
Jurídico desta segunda-feira será
das 9h às 11h30. Na semana que
vem o atendimento voltará ao
horário habitual.

Federação
Na próxima terça-feira irá circular
na categoria Jornal da Federação
Estadual dos Metalúrgicos da
CUT (FEM), sobre a nossa
campanha salarial. Por esse
motivo não haverá a edição da
Tribuna Metalúrgica.

Ministério Público Estadual, a
Fundação Procon de São Paulo e o
Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec) definiram uma
força-tarefa para avaliar os planos
de saúde e dar apoio aos usuários
de todo país. “É uma idéia de so-
mar esforços para coibir aumentos
abusivos”, explicou a gerente jurídi-
ca do Idec, Andréa Salazar.

Os reajustes dos planos da
Bradesco Seguros, Itaú e Sul-Amé-
rica foram suspensos por liminares
na Justiça paulista e pernambu-
cana, e são válidos em todo país.
São mais de 380 mil usuários de
planos de saúde que deverão pagar
apenas o reajuste de 11,75% auto-
rizado pelo governo.

Os planos assinados após
1999 estão cobertos pela lei do se-
tor e o reajuste anual determinado
pelo governo é de 11,75%  no máxi-
mo. Para os 300 mil planos anterio-
res a essa data, as seguradoras ale-
gam que precisam cobrir a variação
dos custos médico-hospitalares e
por isso pedem até 82% de reajuste.

Governo quer punição
O Ministério da Saúde tem

pressionado a Agência Nacional de
Saúde para multar as empresas e
seguradoras nos caso de aumen-
tos abusivos, que estão nos contra-
tos que prevêem:

• reajuste vinculado a índices
que não existem mais.

• reajuste vinculado a fórmulas

O Procon orienta aqueles
que têm contratos anteriores a
2 de janeiro de 1999 a não pagar
aumento maior que 11,75%. A
recomendação é ir a uma agên-
cia de qualquer banco e efetuar
um depósito em consignação do
valor antigo acrescido de
11,75%.

É preciso abrir conta para
fazer o depósito. Qualquer difi-
culdade procure o gerente da

agência, já que todos os bancos
estão aptos a realizar a operação.

Conheça seus direitos de
conveniado aos planos de saúde
na internet pelos sites do Idec
(www.idec.org.br), Procon
(www.procon.sp.gov.br) e ANS
(www.ans.gov.br ).

Para reclamar, entre em con-
tato com o Procon pelo telefone
1512 ou com o Disque ANS, no
0800-701-9656.

e índices que não estão definidos no
contrato.

• reajuste vinculado a variação
de custos médico-hospitalares ou
reequilíbrio financeiro.

• reajuste retroativo.
A ANS, no entanto, não aplicou

qualquer punição. Ao contrário, foi a
Agência que deu entrada com as
ações em nome das seguradoras.

Responda a essa pergunta e
concorra a um exemplar do livro Para
ler quando o chefe não estiver olhan-
do. De autoria do cartunista Gilmar,
o livro é uma coletânea das tiras que
ele publicou na coluna Ócios do Ofí-
cio do Diário de São Paulo e fala
das relações entre patrões e empre-
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gados. (Ilustração ao lado).
O livro será lançado na Sede

do Sindicato, dia 30, às 18h.
As frases deverão ter até 15

palavras e poderão ser enviadas
para imprensa@smabc.org.br,
pelo fax 4127-6794 ou então entre-
gue no Departamento de Imprensa,

no 1º andar da Sede até dia 28. As
mensagens devem estar identifi-
cadas e trazer o número de telefo-
ne para contato. Os autores das 20
melhores frases ganharão o livro.
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A situação da criança e do ado-

lescente e os 14 anos do ECA são
os assuntos abordados pelo Tribu-
na do Ar deste sábado. Sérgio No-
bre, apresentador do programa e
coordenador da Regional Diadema,
entrevista ao vivo a assistente so-
cial Tokie Robortella, do Projeto Qui-
xote, uma entidade dedicada a aten-
der crianças em situação de rua.

Ela leva a jovem Esmeralda, ti-
rada da rua pelo Quixote e que hoje
dá aulas em outra ong que também
lida com crianças em situação de
rua. O Tribuna no Ar é transmitido
todo sábado das 12h às 13h, pela
rádio ABC, 1570 KHz.

�	�"���������

'�������
O TV CUT de

amanhã mostrará
como é a vida dos
agricultores fami-
liares no assenta-
mento Monte Ale-
gre, de Araraquara, interior de São
Paulo. Com o mesmo tema, faz ma-
téria sobre o encontro que aconte-
ce em Brasília.

O programa faz um balanço do
Dia Nacional de Luta e Mobilização
em todo o País. O TV CUT vai ao ar
aos sábados, na Rede TV, canal 9,
das 15h15 às 15h45.

Os trabalhadores na Mercedes-
Benz, em São Bernardo, realizaram
assembléias ontem na entrada dos
três principais horários, em apoio e
solidariedade aos metalúrgicos na
Mercedes da Alemanha, que realiza-
rão hoje uma jornada de lutas contra
a intenção da empresa de fechar seis
mil postos de trabalho por lá.

Na Alemanha, 160 mil compa-
nheiros paralisarão suas atividades
por algumas horas em todas as 14
unidades de produção. “Foi nosso
dia de luta em solidariedade, pois a
Mercedes pode querer fazer aqui o
mesmo que pretende fazer lá”,
alertou Moisés Selerges Jr., coorde-
nador da Comissão de Fábrica.

“Não podemos aceitar aumen-
to da jornada, a ameaça de mudar
a produção de país ou aumento de

Os 200 trabalhadores na
Backer, em São Bernardo, aprova-
ram ontem a proposta de PLR ne-
gociada pelo Sindicato com a em-
presa e receberão a primeira par-
cela no próximo dia 5 de agosto. A
segunda parcela será paga em 5 de
janeiro de 2005.

“O pessoal na Backer está de
parabéns porque conseguiu arran-
car uma PLR com um aumento con-
siderável”, comemorou José Paulo
Nogueira, diretor do Sindicato.

Na Volks, a PLR também foi
aprovada pelos trabalhores em as-
sembléia conjunta ontem à tarde.

competitividade através de demis-
sões. Tudo isso vai na contramão
da história e pode ser resolvido com
a redução de jornada”, afirmou o di-
rigente.

Moisés adiantou que se os tra-
balhadores alemães entrarem em

greve, seus companheiros no Bra-
sil também não aceitarão que a
empresa eventualmente mande fa-
zer algum produto aqui. “Solidarie-
dade tem duas mãos, vai e volta. E
nós sempre pudemos contar com
a solidariedade deles”, destacou.

Enrolação na Usimatic
O mesmo não acontece na

Usimatic, que não negocia e manda
chefetes pressionarem trabalhado-
res dentro da fábrica, colocando-os
contra o Sindicato.

“Os patrões ficam falando mal
do Sindicato porque querem impor
uma miséria. Nossa resposta é que
não precisamos de esmola. Se a
Usimatic quiser discutir PLR a sério,
podemos conversar. Se quiser impor,
vamos desencadear um processo de
lutas para os companheiros conquis-
tarem uma PLR condizente com a ca-
tegoria”, afirmou José Paulo.

Trabalhadores na Volks aprovam proposta de PLR em assembléia conjunta

Denuncie a
violência sexual
contra crianças e

adolescentes

0800-990500
Disque-Denúncia Nacional


