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QUEREMOS VOTAR UMA PROPOSTA
GRUPOS 9 E 10 E FUNDIÇÃO

São Bernardo

Santo André

Mauá

Kit e Net Pop Show - O espe-
táculo teatral tem duas histó-
rias: Nem tudo o que se deita
está cansado e Aqui saliva
quem primeiro grita. Entre elas,
quadros sobre personalidades,
comerciais de tv e filmes. Hoje
e amanhã, 20h. Teatro Elis Re-
gina. Avenida João Firmino,
900, Bairro Assunção. Fone:
4351-3479. Ingressos custam
R$10,00. Sócios têm desconto
de 50% na apresentação da
carteirinha do Sindicato.

Trio Quintessência - Música brasileira, jazz e música clássica em
arranjos de grande vivacidade. Hoje, 20h. Câmara de Cultura Antonino
Assunção. Rua Marechal Deodoro, 1.325, Centro. Fone: 4125-0054.
Grátis (convite disponível uma hora antes do espetáculo).

Torneio de RPG Yu-gi-oh - Participação aberta aos interessados, que
devem levar baralho original ou cópias. Inscrição: R$ 4,00 (duas horas
antes do início do campeonato). Prêmios aos primeiro e segundo coloca-
dos. Domingo, 12h. Escola Brazilia Tondi de Lima. Rua Izabel de Andrade
Maia, Vila São José. Fone: 8347-1633 (falar com Leandro).

Forró na Sede do Sindicato - Com os grupos Forró Dengoso, Banda
Zapragata, Jhoy Sousa e Jhonny França,  Amanhã, 18h Grátis.

Chico César - Show acústico com os
sucessos gravados nos cinco discos do
cantor e compositor. Amanhã, 20h.  Tea-
tro Lauro Gomes. Rua Helena Jacquey,
171, Rudge Ramos. Fone: 4351-3479.
Grátis (convite disponível na bilheteria do
teatro uma hora antes do espetáculo).

Baile Country Sertanejo
A dupla Ivan Dourado e
Adriano, trabalhadores na
Mercedes-Benz,  apresenta
sucessos de seu último CD
e do repertório do gênero.
Amanhã, a partir das 22h.
Clube Atlético Vila Vitória. Rua
Vitório Veneto, 875, Vila Vitó-
ria. Fone: 4513-1629 ou 9835-
1223. Grátis.

Festival da Juventude
Hoje e amanhã, a partir das
7h. Paço Municipal, Centro.
Fone: 4512-3212 ou 4512-
3212. Grátis.
Sábado - a partir 8h, rapel,
tirolesa, ponte de três cordas,
parede de escalada, bungee
jump, euro bungy, surfe me-
cânico e full piper. Campeo-
nato de skate (inscrição: cin-
co quilos de alimentos).
Durante a tarde, shows de
rock, com apresentação da
banda Golpe de Estado, às
18h.
Domingo - 4º Hip Hop – Atitu-
de & Consciência. Pela ma-
nhã, esportes radicais. A partir
das 13h, rap, grafite e break,
com as apresentações de
Nelson Triunfo, pioneiro do
break no Brasil, e do grupo de
rap DMN.

Noite da Viola
Espetáculo musical com o
grupo Violeiros de Santo
André, Conjunto Musical de
Flauta Doce e  Coral das Co-
munidades de Mauá. Amanhã,
às 19h. Teatro Municipal (ao
lado da Prefeitura). O ingres-
so será trocado por um quilo
de alimento não-perecível.

1.ª Maratona da Qualidade de Vida -  Das 16h de amanhã às 16h de
domingo. Diversas atividades em diferentes espaços do Parque Prefeito
Celso Daniel, na avenida D. Pedro II, 940. Tenda de circo, pista de skate,
air jump, cama elástica, tirolesa, arborismo, área de massagem e praça
de alimentação. Haverá ainda caminhada, brinquedoteca, jogos e apre-
sentações artísticas. Fone 4433-0604 ou 4433-0413. Grátis.
Sábado
16h - Abertura com a Cia. de Artes do Baque Bolado e Gate ball;
16h30 - Baile da 3.ª Idade com a Banda Oscar Guzella;
20h - Festival de street ball e futebol society;
20h30 - Show com a banda Sapo Banjo;
21h - Cinema: Lisbela e o Prisioneiro e O Homem que Copiava;
22h - Forró universitário com as bandas Forró Gandaieira e Peixe Elétrico;
Domingo
8h - Práticas orientais;
8h30 - Passeio ciclístico;
9h - Festival de minivoleibol, apresentação de capoeira e final do I Circuito
Municipal de Skate;
11h30 - Aula aberta de Dança de Salão;
12h - Apresentação de Músicas quase Divertidas, com René França;
13h - Infantil: O Dragão que Comia Feijão e Chapeuzinho Vermelho;
14h - Centro de Dança de Santo André e Encontro de Danças Circulares;
15h - Show com os Violeiros de Santo André;
16h - Show com Pereira da Viola.

Nação Zumbi - A banda pre-
cursora do movimento Man-
gue Beat mostra sua mistura
de guitarras psicodélicas e
tambores. A abertura fica por
conta da banda Liquidus Am-
biento que faz um som com
balanço, improvisação e te-
mas jazísticos. Hoje, a partir
das 19h30. Concha Acústica,
na Praça do Carmo, Centro.
A entrada é franca.

Quem se sindicalizou
nesta campanha já ganhou um
prêmio, que é participar da
vida e das atividades de um
dos mais importantes sindica-
tos do País.

E agora concorre ao pri-
meiro prêmio de R$ 500,00,
que será sorteado hoje, às
18h, na Sede do Sindicato.

ASSEMBLÉIA NA SEDE, 18H

Manifestação dos traba-
lhadores na Ford, ontem,
exigiu solução para o pro-
blema que coloca em risco
os empregos na montadora
e a moradia de centenas de
famílias. Página 2

CONJUNTO AO LADO DA FORD

Sindicato
quer solução

Quem ficou
sócio, já ganhou

HOJE
Página 3
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Ato por emprego e moradia
FORD

Assembléia decide rumo

Feijóo fala aos trabalhadores na Ford e aos moradores dos conjuntos ameaçados

CAMPANHA SALARIAL

Sérgio Nobre, coordenador da Regional Diadema, discursa para os trabalhadores na Papaiz

Combate à fome
pede financiamento

METAS DO MILÊNIO

Pelo menos 55 chefes de Esta-
do e de Governo confirmaram pre-
sença na reunião que debaterá me-
canismos de financiamento para o
combate à pobreza. O evento, con-
vocado pelo presidente Lula, ocorre
em Nova Iorque na segunda-feira.

Relatório feito por Brasil, Fran-
ça, Espanha e Chile para o encon-
tro apresenta três tipos de financia-
mento. 1) taxação de operações fi-
nanceiras internacionais; 2) taxação
do comércio de armas; e 3) contri-
buições espontâneas.

Segundo o representante do
Brasil na ONU, embaixador Ronaldo
Sardenberg, se o ritmo atual de in-
vestimentos no combate à pobreza
for mantido as metas do milênio não
serão atingidas no prazo previsto.

“Precisamos de algo mais que
pode ser os mecanismos de finan-
ciamento”, ressaltou, reconhecendo
que a maior resistência a esse tipo
de ação vem dos Estados Unidos.

Os patrões do Grupo 9 e 10 têm
até hoje para apresentar uma pro-
posta de acordo salarial.

Por este motivo, a assembléia
desta sexta-feira ganha mais impor-
tância porque a resposta dos traba-
lhadores no setor não será outra se-
não ampliar a mobilização caso os
patrões se façam de desentendidos.

“Eles (os patrões) têm tudo
para nos oferecer uma contra-pro-
posta. Vamos esperar até o final da
tarde”, disse Adi dos Santos Lima,
presidente da Federação dos Meta-
lúrgicos da CUT.

Segundo Adi, as empresas do
setor tem capacidade para fazer um
acordo no mesmo nível do que já foi
acertado com montadoras e Grupo
5. “Os indicadores econômicos con-
firmam isso”, afirma ele.

Entre os indicadores está a re-
cente pesquisa do IBGE que mostrou
em julho o quinto mês consecutivo de
crescimento na indústria paulista. Foi
de 17%, especialmente em setores
de bens de capitais (máquinas e equi-
pamentos) e eletroeletrônicos.

Outro indicador do IBGE é o
emprego na indústria que também
registrou o terceiro mês consecuti-
vo de crescimento, com uma ex-
pansão de 1,7% no total de pes-
soas ocupadas de maio a julho.

Paralisações continuaram
Companheiros de mais oito fá-

bricas dos Grupos 9 e 10 pararam
ontem. Em Diadema, ato conjunto
reuniu o pessoal da Ifer e Tecnart;
em outro ato, os trabalhadores na
Papaiz, Udinese e Bonfio. Tam-
bém houve protesto na SMS.

Já em São Bernardo o recado
foi dado pelos companheiros na
Zema Zelics e Mangels.

Transporte
Os companheiros que traba-

lham nas fábricas dos Grupo 9, 10 e
Fundição em Diadema terão transpor-
te à disposição para irem à assem-
bléia na Sede do Sindicato. A concen-
tração será às 17h, na Regional.

Companheiros na Ifer durante manifestação realizada junto com o pessoal na Tecnart

Metalúrgicos na Mangels param as atividades em protesto contra a falta de proposta dos patrões

Em manifestação realizada
ontem pelos trabalhadores na Ford,
a Prefeitura de São Bernardo e as
construtoras Galati, Recade, Enge-
quip e EE Engenharia foram res-
ponsabilizadas pela construção ir-
regular dos conjuntos San Giaco-
mo e San Genaro ao lado da mon-
tadora.

A construção em área indus-
trial faz com que os moradores e os
trabalhadores corram riscos.

Enquanto os moradores so-
frem com o ruído e a vibração da
estamparia da montadora, o Minis-
tério Público quer fechar esse se-
tor, o que ameaça a fábrica e os em-
pregos.

Por cima da lei
“Alguém alterou a legalidade

para a construção dos conjuntos
habitacionais”, denunciou o presi-
dente do Sindicato, José Lopez
Feijóo.

Ele lembrou que a construção
passou por cima de lei estadual de
zoneamento urbano, que determina
que as zonas predominantemente
industriais só podem se transformar
em zona mista se perderem suas
características industriais.

“Não é o caso do Taboão, onde
a Ford e outras empresas como a
Metal Leve e a Mercedes estão ins-
taladas há mais de 40 anos. Mes-
mo assim os prédios foram ergui-
dos e a Prefeitura concedeu o habi-
te-se”, explicou.

Votação
Na semana passada, os verea-

dores da base governista aprovaram
nova lei de zoneamento.

O projeto enviado pelo Execu-
tivo foi aprovado em 20 minutos sem
qualquer discussão e só serviu para
piorar a situação.

“São Bernardo deve ser a úni-
ca cidade do País que aprova leis
para mandar as indústrias embora”,
afirmou Feijóo, que perguntou:

“Quais os interesses que es-
tão por trás?”.

“Moro aqui
há dois anos e
sempre tive-
mos problemas
de gesso cain-
do por todo la-
do do aparta-
mento. Quando
chamamos a
construtora ela
diz que é da má ventilação. Mas, na
verdade, tem o problema da trepi-
dação e também o uso de material
de má qualidade. Nós fomos enga-
nados e a Ford não tem culpa. Nós
acreditamos que a Prefeitura e a
construtora fossem sérias. Nós que-
remos ser indenizados”.

Alice Buscarini, moradora

Solução tem de ser rápida
O Sindicato quer resolver a si-

tuação até novembro para assegu-
rar a vinda de um novo carro, garan-
tindo a vida da planta Taboão e a cria-
ção de um parque de fornecedores.

Caso o Taboão permaneça
como região mista, fábricas como
a Metal Leve e Mercedes estão com
os dias contados.

“São 25 mil empregos diretos
e terceirizados na região. Haverá
uma cadeia de tragédias”, disse o

presidente do Sindicato.
Ele avisou que o Sindicato vai

definir com os moradores ações
conjuntas como a apresentação de
projeto popular mudando a lei, au-
diência com o Ministério Público
para informar sobre os riscos e vi-
sitas à Assembléia Legislativa para
conquistar apoio dos deputados.

Feijóo está otimista: “A pressão
popular é capaz de fazer milagres e
esta luta está apenas começando”.

Corro dois riscos
“Trabalho

na Ford há 15
anos. Comprei
um apartamen-
to no San Ge-
naro há três
anos. Falei pa-
ra o corretor
sobre a estam-
paria e o corre-
tor me garantiu que o setor sairia dali
em pouco tempo. Era mentira. É pre-
ciso buscar uma solução. Nós, mo-
radores, queremos ser indenizados
e a Ford precisa continuar aqui no
Taboão. Senão, corro o risco de per-
der minha casa e meu emprego.

Samir Pedro, trabalhador na
estamparia na Ford

Quero indenização

Essa elite!
Entre 1997 e 2003, políticos e
empresários brasileiros
movimentaram ilegamente cerca
de R$ 50 bilhões em contas
abertas por doleiros no MTB Bank
de Nova Iorque.

Sempre os mesmos
Os mais conhecidos são Paulo
Maluf, Cecílio Rego Almeida, Luiz
Ermírio de Moraes, Romeu Chap
Chap, Armínio Fraga e parentes
de Tasso Jereissati.

Modernidade
Mauá implanta hoje bilhete único
que permite integração com
qualquer outro ônibus no período
de uma hora.

Água na fervura
Pesquisa Ibope mostrando
empate entre Marta e Serra
esfriou o ânimo dos tucanos, que
acreditavam estar na dianteira.

Eles, outra vez!
Em São Paulo, os dois PMs
acusados de ataques a moradores
de rua fazem segurança
clandestina e achacam lojistas.

Esquema pesado
No Centro, lojista que não entrou
no esquema foi assaltado cinco
vezes e fechou a loja.

Contradição
Em Ribeirão Pires, o Ministério
Público investiga o candidato
Clóvis Volpi. Ele diz que mora na
cidade há 30 anos, mas foi
vereador em Mauá de 1993 a 96.

Olha a propina
A Polícia Federal apreendeu 5
toneladas de contrabando em
Cumbica que já havia sido liberada
pela Receita Federal.

Azar dos pobres?
A ONU revela que o plano mundial
contra a pobreza fracassa porque
os países ricos reduzem as
doações ano a ano.

Aumentou duas vezes!
O aumento de 0,25% na taxa de
juro vai provocar impacto de R$ 1
bilhão na dívida pública.

Padre Júlio e Luiz
Nassif no programa

O padre Júlio Lancelotti fala
sobre sua participação em projetos
sociais. O jornalista econômico Luiz
Nassif mostra seu lado de músico.

O programa é levado pela Rá-
dio ABC-AM 1570 KHz todos os sá-
bados, das 12h às 13h.

TV-CUT debate crescimento
Falarão sobre o assunto os

ministros José Dirceu e Antonio Pa-
locci. Luiz Marinho analisa os de-
poimentos e dá a posição da  CUT.

O presidente da FEM-CUT, Adi
dos Santos Lima, explicará a impor-
tância das duas cláusulas inéditas
conquistadas pela categoria neste
ano. O músico Altamiro Carrilho fala
sobre seus 80 anos de idade e 61
anos de carreira como um dos me-
lhores flautistas do Brasil.

O programa vai ao ar neste e
em todos os sábados, pela Rede TV,
canal 9, das 15h15 às 15h45.


