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Metalúrgicos vão intervir e apresentar propostas

Chega de HistóriaArraial na
Chácara

Diadema

Santo André

Pedro Bento e Zé da
Estrada, uma das mais
tradicionais duplas caipiras
do Brasil, animam a festa
que terá a participação da
Orquestra de Violeiros de
Mauá, Feira de Cordel,
Congada e Missa Sertaneja,
além de quadrilhas, jogos,
brincadeiras juninas e
comidas típicas. Domingo,
das 10h às 20h. Chácara
Pignatari. Avenida Utinga,
136, Vila Metalúrgica.
Telefone: 4997-7557.

Tônia Carrero estrela esse
psicodrama sobre professora

aposentada. Hoje, 21h e
amanhã, 18h. Teatro Municipal,
no Paço. Telefone: 4433-0780.
Ingressos: R$ 40,00, R$ 30,00

(antecipados) e R$ 20,00
(promocionais).

Língua: Vidas em Português
Documentário feito em Portugal, retrata a língua
portuguesa em diversos ambientes e lugares do
mundo. Sábado, 16h. Anfiteatro Municipal, no
Paço. Grátis.

Lenine - Show de lançamento do CD que reúne
canções compostas para sua apresentação na
França e mistura a música de Pernambuco com
influências do Sudeste. Sábado, 20h. Teatro do
Sesc. Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar.
Telefone: 4469-1200. Ingressos: de 5,00 a R$ 14,00.

E. L. Circo - Espetáculo circense. Sábado e
domingo, às 16h e 20h. Parque Prefeito Celso
Daniel. Avenida D. Pedro II, 940, Bairro Jardim.
Grátis.

Cheiro di Mato - Banda de Santo André com
repertório inspirado no movimento Manguebeat.
Domingo, 15h. Parque Ipiranguinha. Grátis.

Trançando as Pernas -
Oficina de dança. Hoje, 15h,
crianças de 7 a 11 anos, e às
19h, público em geral. Centro
Cultural Serraria. Rua Guarani,
790, Serraria. Telefone: 4056-
4950. Grátis.

Casa Grande e Senzala -
Documentário sobre o livro de
Gilberto Freire, uma das
principais obras da sociologia
brasileira. Hoje, 19h30. Centro
Cultural Promissão. Rua Pau do
Café, 1.500, Promissão.
Telefone: 4066-5454. Grátis.

Em Busca do Segredo
Esquecido - Peça infantil. As
aventuras atrapalhadas e
divertidas de um detetive e sua
assistente no caso mais
importante de suas vidas:
encontrar o segredo de toda a
inteligência do mundo. Sábado,
15h. Centro Cultural Eldorado.
Estrada Pedreira Alvarenga, 275,
Eldorado. Telefone: 4047-0088.
Grátis.

Banda Duke Vizoni - Show
com músicas próprias e
clássicos do rock brasileiro dos
anos 80. Sábado, 16h. Centro
Cultural Canhema. Rua 24 de
maio 38, Jardim Canhema.
Telefone: 4075-3792. Grátis.

Espetáculo de dança
inspirado nas obras de Lucian
Freud, considerado um dos
maiores pintores do século

20. Proibido para menores de
16 anos. Sábado, 20h. Centro

Cultural Diadema. Rua
Graciosa, 300, Centro.

Telefone: 4043-3983. Grátis.

Gárgulas

São Bernardo
Rubi - O cantor e compositor mistura raízes da música popular
brasileira � como maracatu, afoxé e samba � às sonoridades da
música pop urbana. Hoje, 20h. Câmara de Cultura Antonino
Assumpção. Rua Marechal Deodoro, 1325, Centro.
Telefone: 4125-0054. Grátis (ingressos disponíveis uma hora antes).

Sonho de uma Noite de Verão - Baseado na obra de William
Shakespeare, conta a história dos encontros e desencontros, em
uma noite de verão, de quatro jovens enamorados. Sábado, 20h.
Teatro Elis Regina. Av. João Firmino, 900, Bairro Assunção. Telefone:
4351-3479. Ingressos: R$ 10,00 e R$ 16,00.

Orquestra Filarmônica de São Bernardo do Campo -
Apresentações gratuitas de música clássica. Sábado, 20h, Teatro
Lauro Gomes. Rua Helena Jacquey, 171, Rudge Ramos. Telefone:
4368-3483. Domingo, 19h, Teatro Elis Regina (endereço acima).
Ingressos disponíveis uma hora antes, na bilheteria.

Carlos Careqa e Mário
Manga - Show musical. Hoje,
20h. Teatro do Sesc. Rua Piauí,
554, Centro. Telefone: 4223-
8800. Ingressos: de R$ 4,00 a
R$ 10,00 .

Fábrica de esquetes - Teatro
infantil. Sábado, 15h. Teatro do
Sesc (endereço ao lado).
Ingressos: de R$ 1,30 a R$ 3,50.

Os metalúrgicos do
ABC querem a reforma polí-
tica e vão aceitar o desafio
colocado pelo presidente
Lula. �É tradição da nossa
categoria intervir nos gran-
des assuntos da vida nacio-
nal. Fizemos isso em vários
momentos e vamos apre-
sentar nossas propostas por
mais democracia e transpa-
rência�, afirmou o presiden-
te do Sindicato, José Lopez
Feijóo.

Na última terça-feira, o
presidente Lula havia deter-
minado ao ministro da Justi-
ça Márcio Thomaz Bastos
um projeto sobre a reforma
em 45 dias e ontem voltou a
falar do assunto.

�No Brasil, o tema da
reforma política há muito
tempo está pronto na pauta
do Congresso e dos partidos
políticos. É hora de a socie-
dade dar a contribuição para
esse processo. Conclamo a
todos, universidades, sindi-
catos, movimentos sociais e
entidades em geral a deba-
ter a reforma política� ressal-
tou Lula, ao lembrar da im-
portância da sociedade civil
em apresentar sugestões

Reforma política
ganha corpo

para enriquecer este deba-
te.

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Severino
Cavalcanti, disse que é pos-
sível que o projeto vá a ple-
nário o mais rápido possível
para que seja aprovado até
outubro, com as novas re-
gras valendo já nas próxi-
mas eleições.

Crise evitada
Para o professor David

Fleischer, cientista político
da Universidade de Brasília
(UnB), se a reforma política
que está parada no Congres-
so há mais de 10 anos já
estivesse em funcionamen-
to hoje, a atual crise seria
evitada.

Um ponto apontado por
Fleischer, por exemplo, é a
reforma acabar com as e-
mendas parlamentares que
provocam a disputa fisiológi-
ca.

Para Feijóo, além dis-
so, a reforma política tem de
avançar para garantir a fide-
lidade partidária, o financia-
mento público de campa-
nhas e acabar com as legen-
das de aluguel.

A categoria sempre interviu nos temas nacionais. A ação mais recente foi a Marcha
a Brasília, que lutou pelo aumento do salário mínimo e a correção da tabela do Imposto de Renda

CPI montada e prisões feitas
A CPI (Comissão Parlamentar de In-

quérito) que vai investigar as denúncias
sobre o suposto esquema de corrupção
nos Correios começou a funcionar ontem.
Até o fechamento desta edição, os líderes
estavam definindo o presidente da comis-
são e o seu relator.

Tem que dar os nomes
A Polícia Federal (PF) prendeu ontem

quatro pessoas acusadas de integrar a

máfia que fraudava licitações nos Cor-
reios. Foram presos o capitão aposenta-
do da Polícia Militar de Minas Gerais, For-
tuna Neves (ex-agente do SNI); Arlindo
Molina; João Carlos Mancuso Vilela; e Joel
Santos Filho. Fortuna seria o intermediá-
rio da máfia dos correios.

A PF tinha ontem 15 mandados de
busca e apreensão no Distrito Federal, no
Rio de Janeiro e em Curitiba.



Protesto na área de câmbio da Mercedes
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Marinho debate o ABC
Evento

O estouro da boiada

Subseções DIEESE
CUT Nacional e Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC

PLR

Iniciativa da Prefeitura de Diadema vai gerar emprego e renda

Na Macisa, organização se consolida com o reconhecimento do Comitê Sindical

É a hora!
Lula deu 45 dias para ficar pronto
o projeto de reforma política, que
vai tratar da fidelidade partidária e
do financiamento público das
campanhas.

Que é isso?
No Rio, a Justiça absolveu o ex-
deputado Sérgio Naya, acusado
pelo desabamento do edifício
Palace 2, que matou oito pessoas.

Que bom!
O Tribunal de Justiça exonerou 14
parentes de juízes e
desembargadores que ocupavam
cargos de comissão.

Piorando
Serra mandou cortar 25% do
número de vigias, faxineiros e
pessoal da lavanderia dos CEUs -
Centros Educacionais Unificados.

Contra a maré
Em São Paulo, a Prefeitura
decidiu acabar com o Domingo na
Paulista, apesar de pesquisa
apontar que 76% da população
aprova o projeto de lazer.

Olha o bolso!
Depois de Florianópolis, em
Uberlândia cerca de três mil
estudantes realizaram protesto
contra o aumento da tarifa dos
ônibus.

Para poucos
Menos de 2% das indústrias
brasileiras investem em inovação
tecnológica.

Racionamento
Na Bolívia, camponeses estão
paralisando os campos de
petróleo explorados por empresas
estrangeiras, comprometendo o
abastecimento de gás aqui no
Brasil.

No caminho
Em dois anos do atual governo
foram investidos R$ 20 bilhões em
17 programas de geração de
emprego e renda.

Discriminação!
Um professor de direito foi
condenado pela justiça carioca a
pagar R$ 3.000,00 a uma aluna
que chamou de gorda durante a
aula.

Brasília passa por turbulências
políticas. A questão que fica é de que
forma a economia brasileira pode
ser atingida.

A economia é movida não ape-
nas por fatores objetivos (números).
Há também um forte componente de
subjetividade nas decisões. É o cam-
po das expectativas.

Mesmo que equivocadas tecni-
camente, determinadas opiniões
(apostas) podem influenciar em mui-
to o conjunto dos demais agentes
econômicos. É algo semelhante ao
estouro de uma boiada. Basta que
um boi saia em disparada para que
todos os demais sigam ele, não se
sabe bem porque, mesmo que a di-
reção seja o barranco ali na frente.

A subjetividade da economia
pode afetar a economia não tanto
porque o dólar vai subir ou o risco-
Brasil aumentar. Isto é conjuntural,
sujeito às oscilações para cima e
para baixo. A variável que parece
mais importante neste momento re-
fere-se às decisões de investimen-
to. Falamos aqui do investimento
produtivo, aquele que efetivamente
gera riqueza, isto é, produção e em-
prego. O investimento na ampliação
da empresa, na compra de novos
equipamentos, na contratação de
novos trabalhadores.

Neste sentido, a preocupação
é que a crise política pode frear ou
retardar uma série de decisões que
poderiam contribuir para o cresci-
mento econômico do Brasil. Mas, em
um cenário de aumento da incerte-
za - e acrescente-se a isto o aumen-
to dos juros e a valorização do Real
- o melhor é esperar, para ver o que
vai acontecer.

Disso decorre uma decisão con-
servadora: enquanto se espera, o
melhor é aplicar o dinheiro em títu-
los da dívida pública, que rende em
termos reais nada menos do que
13% ao ano.

Quando um investidor produtivo
pensa assim, outros começam a pen-
sar também, e depois outro, e outro...
E está instalada a crise econômica.

Portanto, o melhor é que a cri-
se política seja rapidamente resolvi-
da. Aí, sim, devemos enveredar por
mudanças na atual estrutura em que
está assentada a atual política eco-
nômica.

Hoje tem eleição para a Cipa
na Resil e o Sindicato está apoian-
do o companheiro Ricardo Manarin,
que já deu demonstração de seu
compromisso com a melhoria das
condições de trabalho, saúde e se-
gurança.

O papel da imprensa
O Tribuna no Ar Especial des-

te sábado apresenta os principais
trechos do debate sobre o papel da
imprensa que os jornalistas Paulo
Moreira Leite, diretor de redação do
Diário de S. Paulo, e o editor de po-
lítica do DCI, Luiz Antonio Maga-
lhães, também editor-assistente do
Observatório da Imprensa e mem-
bro do Conselho Editorial do jornal
Brasil de Fato, realizaram na última
segunda-feira.

O debate foi mediado pelo co-
ordenador da Regional Diadema,
Sérgio Nobre, que também apre-
senta o programa. Aos sábados, o
Tribuna no Ar é transmitido das 12h
às 13h, e durante a semana vai ao
ar das 19h às 19h30, pelos 1.570
Khz da Rádio ABC-AM.

Vote
consciente!

Último dia
de matrícula

Inglês no Sindicato

Amanhã é o último dia de ma-
trículas para o curso de inglês nas
Regionais Santo André e Diadema.
Em São Bernardo, aulas na própria
escola Av. Índico, 535, Jardim do Mar.
A matrícula é gratuita e as mensali-
dades são de R$ 29,00. O material
didático pode ser parcelado em três
vezes de R$ 28,00.

Turmas em vários dias da se-
mana e horários. Plantão de matrí-
cula nas Regionais neste sábado
das 9h às 16h. Informações pelos
telefones 3439-3563 ou 3439-1382.

Pelo terceiro dia, os trabalha-
dores na Mercedes Benz realiza-
ram protesto por uma melhor PLR.

Desta vez a parada aconteceu
nos três turnos da área de câmbio.
Toda a produção  foi afetada, inclu-
sive os modelos exportados para os
Estados Unidos. O pessoal fez as-
sembléia na entrada do primeiro tur-
no e, como nos outros dias, saiu em
passeata pelas áreas da fábrica.

�Foi a caminhada mais anima-
da que tivemos até agora�, come-
morou Walter Souza, da coordena-
ção da Comissão de Fábrica. Ele
disse que a maioria do pessoal da
área está na empresa há menos de
dois anos. �Essa molecada estreou
na luta com chave de ouro�, co-
mentou.

Souza disse que até agora a
montadora não se pronunciou so-
bre a reabertura das negociações.
�Os protestos vão continuar�, asse-
gurou ele.

Mobilização na Tracoinsa
Na Tracoinsa, de São Bernar-

do, a companheirada realizou as-
sembléia para protestar contra a
proposta feita pela direção da em-
presa, de pagar o mesmo valor da
PLR do ano passado.

O movimento durou uma hora.
Novos protestos serão realizados
até que a Tracoinsa apresente uma
proposta decente.

Acordos em Diadema
e Santo André

Em Diadema, foram aprova-
dos três acordos de PLR, na Me-
talúrgica Irene, Forjaria Fav e E-
letrocoating. �A cada ano que pas-
sa conquistamos PLR em um nú-
mero maior de empresas�, disse
Sérgio Nobre, coordenador da Re-
gional Diadema.

Em Santo André, a compa-
nheirada na Fundição Chuí foi à
luta e conquistou a PLR pela primei-
ra vez.

Eles embolsam a primeira par-
cela em agosto e a segunda em ja-
neiro.

Comitê Sindical é
reconhecido na Macisa

Já os trabalhadores na Ma-
cisa, em São Bernardo, em as-
sembléia conjunta no início da tar-
de de ontem, aprovaram acordo
envolvendo três conquistas. A
mais importante foi o reconheci-
mento do Comitê Sindical.

Primeiro foi o bom valor da
PLR, com reajuste superior a 20%
em relação ao do ano passado. A
primeira parcela será paga no pró-
ximo dia 30 e a segunda em feve-
reiro de 2006.

A companheirada também

aprovou o acordo negociado com
a empresa e o banco instituindo
a tarifa zero nas contas em que
recebem seus salários, que será
implantada ainda neste mês.

O terceiro ponto da pauta foi
a aprovação do estatuto regula-
mentando o Comitê Sindical.

�É muito importante o reco-
nhecimento oficial da representa-
ção, pois assim consolidamos
nossa organização, fazendo a-
vançar a luta�, disse Moacir Ro-
drigues Costa, do Comitê.

Inspirada no sucesso do Pólo de
Cosméticos, que criou há três anos,
a Prefeitura de Diadema lançou o
Pólo de Autopeças com o objetivo de
incentivar o desenvolvimento de ca-
deias produtivas ligadas ao setor
automotivo. Através da iniciativa, a ad-
ministração pretende organizar o seg-
mento, que inclui as autopeças e res-
ponde por quase 60% da arrecada-
ção de impostos de cidade.

�É o caminho certo�, comenta
Paulo Dias, diretor do Sindicato.
�Como o Pólo de Cosméticos já
mostrou, o Pólo de Autopeças tem
tudo para dar certo�, prossegue. �O
Sindicato estará a disposição para
apoiar, colaborar e reivindicar, por-
que temos a expectativa que o pro-
jeto da Prefeitura de Diadema vai
gerar crescimento, emprego e ren-

Diadema cria pólo para o setor
Autopeças

da�, diz Paulo Dias.
O empreendimento começa

com 80 pequenas e médias empre-
sas - selecionadas entre as 200
existentes - com 40 a 200 trabalha-
dores e pretende manter a cidade
na liderança na criação de empre-
gos no Estado de São Paulo, como
ocorreu no ano passado.

�É importante destacar que a
Prefeitura de Diadema chamou to-
dos os parceiros interessados em
participar do novo Pólo�, destaca
Paulo Dias. �Além da própria admi-
nistração, estão presentes sindica-
tos de trabalhadores e sindicatos
patronais, num processo que con-
tribui para melhorar as relações en-
tre capital e trabalho e pode ser
modelo para o ABC�, finaliza o diri-
gente.

Companheiros na Tracoinsa exigem proposta melhor de PLR

O presidente da CUT, Luiz Ma-
rinho, e Paulo Vanucchi, assessor
político do Sindicato, discutem ama-
nhã com a população o futuro do
ABC. Marinho traçará um quadro da
situação atual e apontará as pers-
pectivas para o desenvolvimento da
região. Ele vai comparar, por exem-
plo, os investimentos feitos nos dois
anos de governo Lula no ABC com

Cipa na Resil

os realizados nos oito anos de FHC.
Vanucchi fará uma análise de con-
juntura.

Aproveite a manhã deste sába-
do para participar de uma conversa
franca e aberta sobre o futuro de
nossa região e traga um amigo. A
participação é aberta a todos.

A conversa será no 3º andar da
Sede do Sindicato, a partir das 9h30.

Aprenda violão e teclado no Sindicato
Falar com Ricardo no telefone 8272-4218.


