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São Caetano

O grupo Prado Blues
Band mostra uma fusão do
blues tradicional com o jazz
dos anos 30 e 40. Hoje às
20h no Sesc São Caetano,
Rua Piauí, 554, fone 42238800. Ingressos entre R$
10,00 e R$ 4,00.

A cantora e compositora paraibana
Socorro Lira faz show com
músicas de tradição oral e de
autores como Zé Marcolino e Zé do
Norte. Participação especial de
Pereira da Viola e sua música de raiz.
Amanhã às 20h no IMES, Rua Santo
Antônio, 50, fone 4239-3259. Grátis.

Santo André
Mauá
Três espetáculos estão programados
para o Teatro Municipal, no Paço,
fone 4555-0086.
O show O sonho não acabou, com os
Beatles 4ever (cover), mostra os sucessos
da banda britânica. Hoje às 21h, com
ingressos a R$ 25,00 e R$ 12,00.
A Cia. Experimental de Dança apresenta o
espetáculo Lilás, amanhã às 20h. Grátis.
Domingo às 18h tem concerto lírico com a
Cia. De Ópera do ABC, com ingressos a
R$ 10,00.

Diadema

A Orquestra Sinfônica da cidade e a Orquestra de
Violeiros de Mauá fazem apresentação amanhã às 20h no
Teatro Municipal, no Paço. Grátis.
E.L.Circo é um espetáculo com números da linguagem
tradicional do circo aliado a um drama. Amanhã e domingo
às 16h no Parque Prefeito Celso Daniel, na Av. D. Pedro II.
O cantor Carlos Gonzaga, que consagrou canções como
Diana e Bat Masterson, e a cantora Rosa do Joca, com
clássicos do samba e da seresta, fazem show domingo às
15h no Parque Ipiranguinha. Rua Coronel Seabra, s/n.º,
fone 4433-0411.
O espetáculo infantil Felizardo é um musical com pitadas
circenses e teatrais sobre duas crianças descobrindo o mundo
e que fazem uma aventura heróica. Domingo às 15h no Sesc
Santo André. Rua Tamarutaca, 302, fone 4469-1200. Ingressos
entre R$ 2,00 e R$ 6,00.

O ex-titã Nando Reis faz show no
domingo às 19h no Centro Cultural
Diadema, Avenida Graciosa, 300,
fone 4043-3983. Grátis.

Amanhã das 13h às 18h tem festa de dança de
rua, com repertório voltado para as raízes do
funk, do breack-beat e do croove. Centro Cultural
Canhema, Rua 24 de Maio, 38, fone 4075-3792.
Dois cinevídeos serão exibidos no Centro
Cultural Taboão, Av. D. João VI, 1.393,
fone 4077-1643.
Os incríveis conta a aventura de um superherói aposentado que volta à ativa para salvar o
mundo. Amanhã às 16h.
O Redentor mostra a missão que um jornalista
recebe de Deus para salvar a alma de um
amigo. Amanhã às 19h30.
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São Bernardo
A Banda Evolution anima o baile da Associação dos Metalúrgicos Aposentados do ABC
(AMA-ABC) amanhã a partir das
18h30, na sede do Sindicato.
O show Hip Hop Resistência
tem apresentação de vários grupos de rap e de dança break,
com apresentação de Mano Dim
e discotecagem do DJ Jamal.
Amanhã às 19h no Teatro Elis
Regina, Av. João Firmino, 900,
Assunção, fone 4351-3479. Retirar ingressos uma hora antes.
Sarau é um espaço aberto para
o público mostrar sua produção
artística. Inscrições antes do início do espetáculo, respeitando
a ordem de chegada. Amanhã
às 20h na Câmara de Cultura
Antonino Assumpção, Rua Marechal Deodoro, 1.325, fone
4125-0054. Grátis.
Com texto de Nelson Rodrigues,
a peça Os 7 gatinhos conta a
história de uma família na qual
quatro das cinco filhas se prostituem para garantir a educação
da mais nova. Hoje e amanhã
às 21h no Teatro Lauro Gomes,
Rua Helena Jackey, 171, Rudge,
fone 4368-3483. Ingressos a R$
30,00.
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O segundo turno da eleição no Sindicato será nos dias 31 de maio
e 1º de junho. A participação maciça dos metalúrgicos garante a
representatividade e mantém o Sindicato no caminho das lutas.
Página 3

PLR e tarifa zero na Metal 2

O grupo Manda Brasa mostra
canções do CD Chamado da
Natureza, com xote, forró universitário e pé de serra. Domingo
às 20h no Teatro Lauro Gomes,
endereço acima, com ingressos
a R$ 5,00.
A peça A renúncia é uma adaptação de livro psicografado por
Chico Xavier e conta a história
de Alcione e sua vida de renúncia, dedicação, heroísmo e martírio. Hoje às 21h no Teatro
Cacilda Becker, no Paço, fone
4330-3444. Ingressos custam
R$ 30,00 e R$ 15,00 para estudantes e maiores de 60 anos.
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Acordos foram aprovados
ontem em assembléia. Página 2
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É pouco
O apresentador Clodovil foi
condenado a pagar R$ 20 mil por
chamar a vereadora Claudete
Alves (PT) de macaca de tailler,
metida a besta.
Até que enfim!
Acusado de tentar extorquir o
bicheiro Carlos Cachoeira, o
deputado André Luiz teve seu
mandato cassado.
Tiroteio
Maluf e Celso Russomano trocam
acusações e brigam para ver
quem será o candidato do PP ao
governo do Estado.
Mudança
O pessoal do Parque São Jorge
quer um viaduto ou ponte, já que
passarela parece pouco.
Grana
O faturamento das autopeças nos
primeiros quatro meses desse
ano foi 11% maior que em igual
período de 2004.
Ilusão perigosa
Em abril, 160 brasileiros foram
presos por dia tentando entrar
ilegalmente nos EUA, dez vezes
mais que há um ano.
Triste recorde
Desde outubro, 17 mil brasileiros
já foram detidos pelo mesmo
motivo. É recorde.
Sinal amarelo
Produção, exportação e vendas
no mercado interno de veículos
caíram em abril na comparação
com março. É a primeira vez no
ano que isso acontece.
Censura
Bush autorizou a comercialização
de DVDs com filmes que tiveram
cenas indesejáveis retiradas,
mesmo que mudadas contra a
vontade do autor.

Duas conquistas num só dia
A mobilização dos trabalhadores na Metal 2, em Santo André, permitiu ao Sindicato avançar bastante
na PLR. A proposta, que garante um
reajuste de 34% nas chamadas metas 100, foi aprovada em assembléia
realizada ontem à tarde.
O acordo é tão interessante
que, dentro dessas metas 100, existe uma tabela que permite aos trabalhadores alterarem seu valor no
dia-a-dia, explica Geovane Correa,
coordenador da Regional Santo André. E as novas metas são plenamente atingíveis, garante.
O companheiro Rogério, da
Comissão Negociadora de PLR, afirma que as conquistas aparecem
porque o pessoal está sempre alerta e é ouvido pelo Sindicato. O Sindicato leva para a mesa de negociações a proposta construída junto com os trabalhadores. Por isto
as negociações transcorrem sem
problema, assegura Rogério.
Na mesma assembléia também foi aprovado o acordo que garante a tarifa zero. As negociações
transcorreram sem problemas por
dois motivos. O Itaú já conhecia
nossa campanha pelo fim das cobrança das tarifas e a empresa entendeu que, como não tem custos,
é um benefício, afirmou Geovane.

Geovane comanda assembléia na Metal 2.
Rogério, da Comissão de PLR, no destaque

Patrões da Krause fogem de reunião
Já na Krause, também em Santo André, os patrões agiram de forma leviana. Marcaram reunião para
ontem com o Sindicato mas, sabendo que seria apresentada uma proposta construída com os trabalhadores, fugiram do encontro.
Para piorar, os próprios patrões
escolheram uma comissão de PLR
quando, por lei, ela deve ser eleita
pelos trabalhadores, e chamaram a

Recercute
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Eleição no Sindicato

Metal 2
Rédea curta
Na capital, o bilhete único sumiu
das casas lotéricas há três
meses, obrigando o pessoal a
gastar mais pelo transporte.
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turma do racha (grupo de ex-diretores que tenta dividir o Sindicato) para
fechar um valor baixo. Depois, pararam a fábrica, coisa que nunca acontece, para a votação da proposta.
Tomaremos todas as providências para que a empresa negocie
como a lei determina, afirmou o dirigente. Não abrimos mão e continuaremos pressionando, concluiu
Geovane.

Serviço

Terceirização
dos bancários

Trabalho é estresse

Aulas de inglês
no Sindicato

A terceirização dos bancários,
que coloca em risco a segurança das
informações dos clientes, é uma das
reportagens do Repercute, o novo
programa da CUT na tevê. Também
apresenta reportagem mostrando
que o salário mínimo é a melhor forma de distribuição de renda.
O programa tem meia hora de
duração e apresenta reportagens
sobre os principais temas da atualidade, explorando a relação deles
com o mundo do trabalho.
Ele vai ao ar todos os sábados,
às 22h, na TV Bandeirantes, canal 13.

Pesquisa mostra que o trabalho é a principal fonte de estresse,
conforme vai mostrar o Tribuna no
Ar amanhã, ao meio-dia.
O programa vai entrevistar a psiquiatra Ana Maria Rossi, presidente
da Associação Internacional de Estresse aqui no Brasil, e apresentar
vários depoimentos de trabalhadores.
O Tribuna no Ar é apresentado por Sérgio Nobre, coordenador da
Regional Diadema, e transmitido de
segunda a sexta-feira, das 19h às
19h30, e aos sábados das 12h às
13h, pela Rádio ABC ABC, 1570 Khz.

Faça inglês nas Regionais
Santo André e Diadema. Os cursos
do Convênio entre o Sindicato e a
Escola ARPS oferece descontos
especiais. Em São Bernardo, as
aulas na própria escola Av. Índico,
535, Jardim do Mar, telefones 34393563 ou 3439-1382.
A matrícula é gratuita e as mensalidades custam R$ 29,00. O material didático pode ser parcelado em
três vezes de R$ 28,00. Turmas em
vários dias e horários da semana.
Neste sábado haverá plantão de matrículas na escola e nas Regionais

2º turno 31 de maio e 1º de junho
Nos próximos
dias 31 de maio e 1º
de junho tem o segundo turno das eleições no Sindicato.
Nesta fase da eleição
todo metalúrgico associado vota. Concorre apenas uma
chapa, encabeçada
pelo presidente do
Sindicato, José Lopez Feijóo (foto). A
chapa tem 27 membros escolhidos entre os 244 eleitos
para os Comitês Sindicais de Empresa e formará o
Conselho da Executiva da Direção
e o Conselho Fiscal.
A eleição dos Comitês foi a primeira fase da eleição no Sindicato,
quando companheiros de 87 fábricas e mais os aposentados foram
às urnas no início de abril. Desde
1999 que os comitês representam

Feriado de Corpus Christi

Reserve seu chalé
em Ubatuba
Passe os feriados de Corpus
Christi, de 26 a 29 de maio, em
Ubatuba. Use o convênio que o Sindicato mantém com Chalés de
Ubatuba, na Praia de Maranduba.
Preços especiais para sócios. Garanta o lazer e o descanso para
você e sua família.
Reservas nas Regionais Santo André (4990-3052) e Diadema
(4066-6468), ou na Sede (41284200, ramais 4242 ou 4261), de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Juventude metalúrgica
Reunião amanhã, às 10h, na Sede
do Sindicato, para discutir
intercâmbio com o sindicato dos
metalúrgicos da Alemanha (Ig
Metall) e atividades da Juventude
Metalúrgica. A reunião é aberta a
todos interessados.

a nova maneira de
organização da categoria, enraizando o
Sindicato em cada
local de trabalho.
Nesse tempo
fomos colocando
em prática tudo o
que defendemos agora na reforma sindical que está para
ser votada pelo Congresso, salientou
Feijóo, destacando a
organização no local
de trabalho, o fim da
cobrança do imposto e a organização da categoria no
Estado e País fora da estrutura oficial (Federações e Confederação da
CUT).
Nosso Sindicato é um dos
mais representativos do País. Desta maneira conquistamos o respeito
dos patrões, dos governos e da sociedade. É através do voto que am-

pliaremos essa representatividade e
manteremos o Sindicato no caminho
das lutas, disse Feijóo, sobre a importância da categoria debater este
modelo de eleição no Sindicato e
comparecer em peso às urnas.

Quem vota
Todo metalúrgico com mais
de seis meses de associação,
maior de 16 anos e com a mensalidade quitada até 30 dias antes da eleição. É necessário um
documento de identificação com
foto.

Como votar
Como na eleição dos Comitês, haverá urnas fixas em várias fábricas e urnas volantes nas
fábricas com menor número de
eleitores.

Cartão de ponto nas cooperativas

Decisão do TRT
é para punir fraudes
A recente decisão do Tribunal
Regional do Trabalho (TRT) afirmando que cooperado que bate cartão de ponto é empregado serve
para punir fraudes. Não se aplica às
legítimas cooperativas de produção
associadas à Unisol e acompanhadas pelo nosso Sindicato.
Na edição de ontem, a Tribuna noticiou que o Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo foi condenado pelo TRT por contratar uma
recepcionista por meio de uma cooperativa.
A recepcionista recebia ordens
de um funcionário do sindicato, trabalhava continuamente e batia o
cartão de ponto.
Ou seja, essa relação de trabalho mostrou que havia vínculo

empregatício entre a recepcionista
e o sindicato. Ela foi demitida e moveu um processo vitorioso.
Essa decisão do TRT, no entanto, não se aplica às cooperativas
legítimas como Uniforja Textilcooper, Uniwídia, Uniferco e Plasticooper, entre outras filiadas a Unisol.
Ao contrário das cooperativas
fraudulentas, nestas são os cooperados que decidem em assembléia
se batem ou não o cartão e determinam os horários de trabalho, conforme os regimentos internos de
cada cooperativa.
Esta é uma das diferenças entre o cooperativismo legítimo e aquele que serve para fraudar direitos
dos trabalhadores, como oferecer
mão-de-obra mais barata.

O mercado e a
vida dos pobres
O mercado financeiro abrange
todas as transações com moedas
e títulos e as instituições que as promovem. É onde ocorre a intermediação entre quem tem dinheiro
(pessoas ou empresas) e quem precisa de dinheiro.
O mercado financeiro é divido
em mercado de crédito (que trata
de empréstimos e financiamentos),
mercado de câmbio (que cuida da
relação entre as moedas dos países) e mercado de ações, realizado nas bolsas de valores.
Até aqui não há nenhum problema. A existência de um mercado financeiro sadio é importante
para o desenvolvimento do País.
Começa a ficar preocupante quando olhamos a instabilidade do mercado financeiro que, diante de qualquer boato ou pronunciamento sem
nenhuma capacidade de alterar a
realidade, faz ameaças e espalha o
terror.
Influência
Mais assustadora é sua capacidade de influir cada vez mais na
sociedade. O mercado financeiro
exige que o governo sinalize com
precisão seus comportamentos.
Como justificativa, dizem que movimentos fora do mercado tiram a
economia do rumo. Se o governo
realizar uma política não prevista
será responsabilizado pela turbulência do mercado. E assim, sabendo
antecipadamente todas as políticas,
os que têm mais poder no mercado
ganham cada vez mais e fazem dos
países emergentes um joguete.
O medo torna o Estado e as
pessoas reféns do mercado. Portanto, é preciso enfrentar este medo.
Nem todas as ações sofrem a influência do mercado financeiro. A
riqueza produzida pela sociedade
através do trabalho independe do
mercado. Ao contrário do mito, é o
mercado financeiro que não sobrevive sem uma sociedade próspera
que gere riqueza e faça circular o
dinheiro.
Não contrariar os interesses
desse mercado é perpetuar a injustiça e a miséria no Brasil.
Subseções Dieese - CUT Nacional e
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

