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O Diadema Rock Festival reunirá
nove bandas em mais de cinco
horas de música. O jornalista e
radialista Kid Vinil comandará o
Festival, que terá a participação de
Velhas Virgens, Korzus, Paulo
Zinner, Mukeka Di Rato, Falange
Branca, Deimos, Baratas &
Afins, Alphadead e Refute.
Domingo, a partir das 14h, na
Praça da Moça, Centro. Grátis.
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O Grupo Chapéu de Couro
e o cantor Carlos Zoffo se
apresentam domingo, às 15h.
Espaço Verde Chico Mendes
(Avenida Fernando Simonsen,
566, Bairro Cerâmica). Grátis.
Telefone 4233-7521. Em
seguida tem apresentação de
grupos de música sertaneja.
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A peça musical Hair fala dos anseios e conflitos de uma geração no
final dos anos 60. Hoje, às 19h e 21h, no Teatro Municipal (Paço).
Ingressos a R$ 2,00. Telefone 4512-3208.

Alunos do Projeto Petrobras mostram trabalhos nas áreas de
dança, teatro e música. Amanhã, às 19h30, no Teatro Municipal.
Grátis. Telefone 4512-3208.
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Na programação do mês da
Consciência Negra, o
percussionista Dinho
Nascimento toca ritmos afro.
Hoje, às 20h, na Câmara de
Cultura, rua Marechal Deodoro,
1325. Grátis, com
convite retirado uma hora antes.
Telefone 4125-0054.

Personagens da mitologia
africana são apresentados na
peça Orixás. Amanhã, às 21h,
no Teatro Cacilda Becker (Paço
Municipal). Grátis, com convite
retirado uma hora antes.
Telefone 4330-3444.
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A Orquestra Sinfônica de
Santo André, apresenta peças
de Richard Strauss, Sarasate e
Charles Gounod, com
participação especial do Coral
Sinfônico Coreano. Amanhã, às
20h, no Teatro Municipal de
Santo André (Paço). Grátis.
Telefone 4433-0780.

Amanhã, das 9h às 13h, tem o
Encontro de Contadores de
Histórias com o escritor José
Geraldo Neres. Na Biblioteca
Nair Lacerda (Paço). Inscrições
no local ou pelo telefone 4433-
0771. No mesmo dia, horário e
local haverá a convenção
trimestral de ficção científica
com apresentação de episódios
de Jornada nas Estrelas,
documentários, palestras,
exposições e teatro. O ingresso
é um quilo de alimento.
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Qual o sentido do filme?
O que me interessou foi saber

o destino de pessoas comuns, anô-
nimas, que participaram das greves
de fins de 1979 e começo de 1980.

Como essas pessoas foram
localizadas?

Exibimos fotos e filmes ao pes-
soal do Sindicato e a ex-metalúr-
gicos. Apareceu gente com cartei-
rinha assinada pelo Lula, com foto-
grafia sua em jornal. Filmamos to-
dos. Alguns, mais interessantes,
aparecem no filme

Quem são os interessantes?
Evitei todos que ascenderam

na vida política. Eles foram impor-

Peões, documentário do ci-
neasta Eduardo Coutinho que es-
tréia hoje em circuito nacional, apre-
senta os trabalhadores com rostos
expressivos e corpos marcados
pelo trabalho. Pessoas divididas

entre a lembrança de momentos di-
fíceis e o orgulho pelo trabalho bem
feito e por uma vida digna. Passado
e presente travam um diálogo, mos-
trando a consciência daqueles que
participaram de um episódio decisi-

tantes, mas meu filme não era so-
bre as greves. Eu só queria os tra-
balhadores menos conhecidos.

Que visão do trabalhador o
público pode esperar de Peões?

O orgulho do filho diante dos
caminhões que o pai ajudou a fabri-
car. Eles falam do amor pelo traba-
lho bem feito, falam da pressão diá-
ria na fábrica.

É preciso lembrar que a maio-
ria dos metalúrgicos da época vinha
da roça, eram operários de primei-
ra geração. Para muitos deles, tor-
nar-se operário qualificado numa
grande multinacional era motivo de
orgulho.

vo na história brasileira.
Peões entra em cartaz em São

Bernado no Cinemark Extra An-
chieta, de hoje a quinta-feira, às 13h,
17h30, 21h55 e 23h55 (só hoje e
amanhã neste último horário).

Eduardo Coutinho e personagens do seu flime
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Orgulho de participar de momentos
decisivos da história brasileira, como

das grandes greves, de trabalhar
como operário qualificado. Este é o
sentido de Peões, filme que estréia

hoje no cinema.
Página 4

Crie um comitê na fábrica para a arrecadação de alimentos, brinquedos
e roupas e fale com o Sindicato, na Sede (4128-4200) ou Regionais

Diadema (4066-6468) e Santo André (4990-3052).
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O governo quer um projeto de lei com critérios permanentes de reajuste
automático do salário mínimo, com aumento real além da correção da inflação.

O nó está na votação do Orçamento para o ano vem, cujo relatório preliminar foi
aprovado ontem em comissão da Câmara. A CUT exige participação dos

trabalhadores no debate e prepara Marcha sobre Brasília. Página 3
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O ex-metalúrgico Henok Batista, um dos personagens de Peões
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Subseção Dieese da CUT Nacional
Subseção  Dieese do Sindicato dos

Metalúrgicos do ABC
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Votação do Orçamento deve ocorrer até dia 23 de dezembro

Conferência denuncia que pobreza e desigualdade foram mantidas
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Falta transparência
O Tribunal de Contas da União
alerta para eventuais
irregularidades do governo
Alckmin em construir hospitais e
entregá-los a administrações
privadas, como em Diadema e
Santo André.

Limpeza
A Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados autorizou o início do
processo de cassação do
deputado André Luiz (PMDB-RJ).

Crime organizado
O parlamentar é acusado de tentar
extorquir R$ 4 milhões do
empresário de jogos Carlinhos
Cachoeira.

Vida mais doce
A produção de mel de abelha no
Brasil é de 30 mil toneladas.

Pegue o seu
Existem mais bois nos pastos que
habitantes no Brasil. São 195
milhões de animais para 182
milhões de brasileiros.

Pega no bolso
A gasolina e o diesel estarão mais
caros nas refinarias a partir de
hoje. Nas bombas, mais tarde.

Aliás...
Todos os reajustes das tarifas
públicas são indexadas às taxas
de inflação.

Desrespeito
O zagueiro Roque Júnior, do
Bayer e da seleção brasileira,
reclama ser alvo de seguidas
manifestações racistas.
Torcedores do Real Madri, da
Espanha, imitavam macacos
toda vez que ele pegava a bola
na partida de terça-feira.

Chegue mais perto
Cientistas do Hospital Meir, em
Israel, concluíram que o
tratamento à base de laser pode
ajudar a combater o mau hálito.

Prejuízo
Uma doação de sangue custa
R$ 140,00 (entre coleta,
transporte, armazenagem e
exames). Porém, o SUS repassa
apenas R$ 100,00 aos bancos
de sangue.

Mesa pouco mais farta
As vendas dos supermercados
cresceram 7,31% em outubro em
relação a setembro.

Chiquinho, 17 anos, precisa tra-
balhar. O pai ganha salário mínimo,
a mãe, diarista, nem isto.

A mãe ouviu que o “Primeiro
Emprego”, programa do governo,
ajuda a moçada achar serviço. A
coisa funciona assim: a empresa
que contratar jovens entre 16 e 24
anos que frequentem a escola terá
direito a receber ajuda financeira por
jovem contratado.

O depósito de material de
construção da esquina está preci-
sando de um ajudante ao custo de
um salário mínimo, com carteira.
Procurado pelo Chiquinho, o dono
se interessou. Podia ter até R$
1.500,00 por ano para contratar um
jovem.

Depois de muito procurar, o
dono soube que tinha que se cadas-
trar numa repartição. Daí ficou sa-
bendo que o Chiquinho, tinha que
fazer a mesma coisa numa outra re-
partição. E de balcão em balcão, já
se passaram dois meses e a coisa
não virou.

Este caso ilustra bem a situa-
ção do programa: depois de um ano,
da meta de 70 mil empregos, foram
criadas apenas 2.292 vagas. Pior,
há empregador reclamando que
contratou um jovem em fevereiro e
desde abril não recebe o incentivo.

Cresce o sentimento que está
sobrando balcão e faltando mais in-
formação, mais agilidade ao progra-
ma. Trata-se de um bom programa,
que merece correções para poder
engrenar.

Além disso, como enfatizou a
CUT, o projeto deve fazer parte de
um conjunto de programas voltados
à geração de emprego e renda, com
várias medidas para diminuir os ín-
dices de desemprego, envolvendo
outros itens como redução da jor-
nada, limite às horas extras, regu-
lamentação da automação, comba-
te a contratação ilegal, taxas de
crescimento econômico na medida
da necessidade do nosso mercado
de trabalho e da dimensão do nos-
so déficite social.

Por determinação do presiden-
te Lula, a bancada do PT está pre-
parando um projeto de lei definindo
critérios permanentes de reajuste
automático do salário mínimo para
vigorar, pelo menos, por dez anos.

Lula também quer que o proje-
to estipule aumento real além da
correção da inflação.

“Quero ousadia com determi-
nação”, pediu ele no encontro que
teve com ministros e parlamentares
da Comissão Mista de Orçamento.

O presidente acredita que é
possível aumentar o mínimo em va-
lor maior que os R$ 283,00 previs-
tos para o próximo ano.

Atualmente, o mínimo é vincu-
lado à variação anual do PIB por
habitante e a idéia é criar um crité-
rio em função do crescimento da
economia.

CUT realiza marcha
O presidente da CUT, Luiz Ma-

rinho, espera que os trabalhadores
sejam chamados para participar da
elaboração do projeto.

“Queremos uma política gra-
dativa de recomposição do valor do
salário mínimo e essa discussão

precisa estar vinculada ao Orça-
mento”, disse Marinho.

Ele comentou que a CUT não
vai aceitar discutir a vinculação do
reajuste ao desempenho do PIB, já
que esse raciocínio só ajuda a
aprofundar as desigualdades.

A CUT está preparando uma
marcha sobre Brasília nos dias 13
e 15 de dezembro, quando será vo-
tado o Orçamento para o próximo
ano. Nos Estados estão programa-
das atividades a partir do dia 8 de
dezembro.

A Comissão Mis-
ta de Orçamento a-
provou ontem o rela-
tório preliminar do Or-
çamentário do pró-
ximo ano. O relatório
prevê as receitas e
gastos do governo.

Os desafios, a-
gora, são articular
uma solução viável
que atenda às deman-
das de um reajuste maior para o
salário mínimo, da correção da
tabela do Imposto de Renda e da
compensação das perdas do Im-
posto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS).

Os gastos com os três desa-
fios representam despesas de

mais de R$ 16 bilhões e ainda não
há receita para todas essas de-
mandas.

De agora até 23 de dezem-
bro, quando o Orçamento deve
estar votado, os parlamentares
apresentam emendas, votem pa-
receres e um relatório geral.

O fazendeiro Adriano Chafik
será indiciado por homicídio qualifi-
cado, acusado de ser o mandante
da chacina que deixou cinco sem-
terra mortos e outros 16 feridos no
acampamento Terra Prometida, em
Felisburgo, Minas Gerais.

O delegado Wagner Pinto dis-
se que o fazendeiro não só foi o
mandante como também comandou
do grupo de pistoleiros que invadiu
o acampamento.

“Chafik arquitetou e também
participou da ação criminosa”, dis-
se o delegado.

O gerente da fazenda Nova Ale-
gria, onde está o acampamento,
mostrou o local onde estavam as
armas usadas na chacina. Foram
apreendidas seis escopetas, duas
carabinas, três revólveres e uma pis-
tola semi-automática.

Cinco pistoleiros já foram pre-
sos e a Polícia Federal está atrás
de mais oito acusados, entre eles o
fazendeiro e seu sobrinho, um ex-
policial.

“Já confirmamos a participação
deles na chacina”, explicou o dele-
gado.
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O documento final da Confe-

rência Nacional Terra e Água, que
terminou ontem, em Brasília, reafir-
ma a necessidade urgente de uma
reforma agrária ampla, massiva e
participativa. O documento será en-
tregue hoje ao presidente Lula.

O texto também acusa a po-
lítica formulada no governo FHC e
mantida no governo Lula como a
principal causa do agravamento da
situação social e da degradação

ambiental. Segundo o documen-
to, a pobreza e a desigualdade fo-
ram mantidas, além de taxas de
desemprego insustentáveis.

Como consequência do mo-
delo, cita a marginalização, cri-
minalidade, impunidade e insegu-
rança e exemplifica com casos
como o assassinato de sem-terra
em Minas Gerais (leia acima) e os
crimes contra os indígenas da Re-
serva Raposa Serra do Sol.

Finalmente a Câmara Fe-
deral aprovou a medida provisó-
ria que prevê o pagamento de até
39,67% às aposentadorias con-
cedidas entre março de 1994 e
fevereiro de 97.

O texto do acordo foi assi-
nado em julho na forma de me-
dida provisória, depois de nego-
ciações entre o ministro da Pre-
vidência Social e as entidades
representativas dos aposenta-
dos.

Pelo texto aprovado, a par-
cela mínima mensal do acerto
dos atrasados é de R$ 30,00, e
os aposentados com mais de 80
anos vão receber, no máximo,
em doze parcelas.

Os companheiros na Mark
Grundfos, de São Bernardo, esco-
lhem hoje os novos cipeiros. O Sin-
dicato apóia um grupo de candida-
tos comprometidos com a luta por
melhores condições de trabalho.

A queda do dólar beneficiou a
população com renda média porque
reduziu o preço de importantes ali-
mentos da cesta básica.

É o que mostra levantamento
realizado com base em dados do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística).

O peso de produtos essen-
ciais influenciados pela moeda nor-
te-americana é maior no orçamen-
to das famílias que ganham até oito
salários mínimos (R$ 2.080,00). E
muitos desses itens registraram
queda em outubro.

Por exemplo, caíram os preços
da farinha de trigo, óleo de soja,
margarina, bolacha, pão, café e do
açúcar cristal.

O dólar influencia os preços dos
alimentos em duas frentes: nos pro-
dutos feitos a partir de matérias-pri-
mas importadas e nos vendidos no
mercado internacional pela moeda
americana, como a soja e o trigo.
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O congresso

da Apeoesp, sindi-
cato dos professo-
res da rede oficial
de São Paulo, abre
o programa sema-
nal de televisão da CUT. Reporta-
gem no Senai do Braz mostra o tor-
no em que o presidente Lula apren-
deu a profissão. De lá, jovens man-
dam um recado ao presidente da
República. A Marcha do Sorriso
Negro, no Dia da Consciência Ne-
gra, também vai ao ar.

Do estúdio, o presidente da CUT,
Luiz Marinho, fala sobre a Marcha pela
Recuperação do Salário Mínimo e a
correção da tabela do Imposto de
Renda. Fechando o programa, uma
entrevista com o cineasta Eduardo
Coutinho, realizador de Peões (Leia
sobre o filme na página 4). Para marcar o Dia Internacional da Não Violência Contra as Mulhe-

res, a CUT ABC realizou caminhada no centro de Santo André denun-
ciando a impunidade nos casos de violência.
Outro ato está programado para o dia 30 quando, a partir das 14h, have-
rá caminhada a partir da praça Matriz de São Bernardo com destino ao
Paço. Também foi lançada ontem a campanha Sua vida recomeça quan-
do a violência termina, que pretende estimular a denúncia, principalmen-
te a violência doméstica, praticada pelo marido ou companheiro. De-
nuncie e peça ajuda, diz uma das frases da campanha.

De segunda à
sexta-feira, às 19h.
Sábado ao meio-dia.

Rádio ABC 1570 KHz.
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Carbono Lorena
Reunião dia 30, terça-feira, às
11h30 e 15h30, com os
trabalhadores do 6x1, para
discutir acordo de turnos e
indenização. Na Regional
Santo André.


