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Companheiros na MRP aprovam acordo negociado pelo Sindicato que garante aumento real

Acordos saem
enquanto os

grupos enrolam
Os trabalhadores nas unidades

Mauá e Santo André da MRP, empre-
sa do grupo 10, aprovaram ontem
acordo negociado com o Sindicato
que garante reposição total da infla-
ção, 4% de aumento real e antecipa-
ção da data-base para setembro.

Com isso, continua aumentan-
do o número de acordos assinados
com empresas da região, que es-
tão passando por cima das orienta-
ções dos grupos 9 e 10. Já são 53
acordos

“O que está valendo é a pres-
são dos trabalhadores com atos de
protesto, paralisações e paradas da
produção”, disse o coordernador da
Regional Santo André, Geovane
Correa.

Também ontem, os trabalhado-
res na Polimold, em São Bernardo,
realizaram assembléia de protesto
pela manhã, retardando a entrada
em uma hora, quando reafirmaram
a disposição de lutar até conseguir
acordo.

Logo depois do ato, a direção
da empresa abriu negociação. “O
pessoal vai permanecer mobilizado
para que as reivindicações da cam-
panha salarial sejam aceitas”, co-
mentou José Paulo Nogueira, dire-
tor do Sindicato.

A pressão dos metalúrgicos,
que estão realizando protestos diá-
rios em empresas do interior, fez
com que o grupo 10 marcasse ne-
gociação para hoje.

Apesar disso, o presidente da
Federação Estadual dos Metalúrgi-
cos da CUT (FEM-CUT), Adi dos

Hoje tem negociação
com Grupo 10

Santos Lima, não está otimista.
“É um grupo difícil, com posi-

ções reacionárias, que ainda traba-
lha com a lógica da data-base em
novembro”, explicou.

Para ele, os protestos devem
continuar. “Só assim vamos con-
quistar acordos”, concluiu Adi.

Em evento promovido pela
CUT nos dias 11 e 12 no Sesc Ita-
quera, no Parque do Carmo (Zona
Leste), em São Paulo mais de 600
voluntários vão prestar uma varie-
dade de serviços nas área de saú-
de, educação, meio ambiente e
lazer, além da emissão de carteira
de identificação e certidões de nas-
cimento e casamento.

O presidente da CUT São Pau-
lo, Edilson de Paula, disse que é pre-
ciso qualificar o debate sobre os di-
reitos da criança, já que a data tem
um apelo muito comercial.

“Queremos chamar a atenção
da sociedade para práticas crimino-
sas como o trabalho infantil, a vio-
lência doméstica e o abuso sexual”,
disse ele.

No dia 11 vão se apresentar, en-
tre outros artistas,  Vanessa Camar-
go e KLB. No dia 12 será a vez de
Falamansa e Expressão Regueira.
O evento acontece das 9h às 18h.

Uma data comercial
O Dia da Criança foi oficializa-

do em 1924 pelo presidente Artur
Bernardes a partir de idéia do depu-
tado federal Galdino do Valle Filho,
que decidiu fazer uma homenagem
às crianças.

A data só passou a ser come-
morada a partir de 1960, quando a
Estrela e a Johnson&Johnson pas-
saram a realizar promoções para
alavancar a venda de brinquedos.

A partir daí o comércio incorpo-
rou a idéia.

A equipe de sindicalização
estará hoje na SEA e na KWM
no horário de almoço. Assine
sua ficha e concorra a prêmios
de R$ 500,00.

CUT faz festa no
Dia da Criança

Não é sindicalizado?
Hoje você ficará!
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Poucas
Segundo o TSE, dos 5.517
prefeitos eleitos, 5.075 são
homens, 404 mulheres e 38 não
informaram o sexo.

Muito poucas
Para vereador, foram eleitos
45.257 homens, 6.555 mulheres e
sete não informaram o sexo,
totalizando 51.819.

Pode mudar o quadro
O TSE ainda tem 553 procesos
contra prefeitos eleitos. A maioria
por que teve suas contas
rejeitadas, outros por serem
analfabetos ou filiados a dois
partidos.

Preferência patronal
Os jornalões paulistas seguem
com tratamento desigual. Do
segundo turno para cá 60% dos
textos sobre a eleição são
favoráveis a Serra e do mesmo
tamanho desfavoráveis a Marta.

São outros números
Em 21 das 31 regiões da Zona
Leste de São Paulo que contam
com programas de inclusão, a
taxa de homicídios caiu em 27%
no ano passado em relação a
2002.

Pingo nos is
A lei que introduziu o remédio
genérico no Brasil é do ex-
deputado Eduardo Jorge.

Imbecil
O deputado estadual Virgílio do
Carmo Ribeiro (PSDB), derrotado
à prefeitura de Manaus, foi preso
por ter mostrado as nádegas a
adolescentes numa lanchonete.
Foi preso e repetiu o mesmo
gesto para a delegada.

Sem perder a ternura
Completam hoje 38 anos do
assassinato de Che Guevara.

Outros revolucionários
Neste mês completa 80 anos
do início da Coluna Prestes.
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Nunca o emprego na indústria
cresceu tão depressa como agora,
segundo a CNI (Confederação Na-
cional da Indústria). Pesquisa men-
sal feita pela entidade desde 1992
mostra que entre junho e agosto
deste ano o mercado de trabalho no
setor subiu perto de 1% ao mês.

No ano, o número de postos de
trabalho na indústria já aumentou
5,17%. De acordo com a CNI, se a
taxa for anualizada atinge 7,85%.
Este percentual será recorde na his-
tória da pesquisa, que começou a
ser feita no início do Real.

Nem mesmo nos primeiros
anos do plano houve um ano tão pro-

O TV CUT de
amanhã homena-
geia o jornalista
Vladimir Herzog,
assassinado em
outubro de 1975
pela ditadura militar. O jornalista
Rodolfo Konder, que esteve preso
com ele, fala das torturas que so-
freram, e o ex-presidente do Sindi-
cato dos Jornalistas, Audálio
Dantas, comenta a reação ao cri-
me.

Outra matéria mostra a situa-
ção de refugiados africanos em São
Paulo. O entrevistado do programa
é o cineasta Carlos Reichembach,
diretor de Garotas do ABC.

 O TV CUT vai aos ar todos os
sábados pela Rede TV, canal 9, das
15h15 às 15h45.

As inscrições para o Seminá-
rio de Saúde e Trabalho se encer-
ram no próximo dia 14.

O seminário será realizado

missor, avalia a entidade.
Esse resultado está diretamen-

te ligado a um vigoroso aumento da
produção industrial. “As empresas
só contratam quando acreditam que
a retomada do crescimento econô-
mico é pra valer”, afirma Paulo Mol,
economista da CNI.

Os salários na indústria tam-
bém subiram pelo sétimo mês se-
guido. Em agosto, o crescimento foi
de 1,52%.

No ano, já atinge 5,5%. “Existe
uma trajetória firme de recuperação
da renda dos trabalhadores, que se
estende por um ano e meio”, acre-
dita Mol.

O índice de uso da capaci-
dade de produção também bateu
novo recorde em agosto, alcan-
çando a marca de 83,3%.

A previsão da CNI é que con-
tinuem acontecendo marcas his-
tóricas até outubro pois nesse
período a indústria aumenta a
produção para atender às enco-
mendas do comércio para as fes-
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tas de final de ano.

O aumento na utilização da
capacidade instalada é perigoso
quando não acompanhado de in-
vestimento porque as fábricas
atingem seu limite de produção e
passam a não atender à procura
de produtos pela população.
Quando isso ocorre a inflação
sobe.
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Por motivos de
ordem técnica,

excepcionalmente
hoje a Tribuna circula

com duas páginas.

Na próxima quarta-feira, dia
13, tem eleição de CIPA na Metal
2, de Santo André.

O Sindicato apóia o compa-

nheiro Soneca do Acabamento,
número 910, por seu compromis-
so com a luta por melhores con-
dições de trabalho.
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nos dias 16 e 17 no Centro de For-
mação Celso Daniel. Mais infor-
mações com Tiana, pelo telefone
4128-4200, ramal 4230.

O analista político Gustavo
Venturi é o convidado de amanhã do
Tribuna no Ar. Ele fará um balanço
do resultado das eleições e discuti-
rá com Sérgio Nobre, apresentador
do programa, as projeções para o
segundo turno.

O Tribuna no Ar é programa de
rádio do Sindicato transmitido pela
Rádio ABC-AM 1570 KHz todos os
sábados, das 12h às 13h. Participe
ligando para 4435-9030.
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