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Diadema
Passeio ciclístico

O Contador
de Histórias
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Ao cantar, jovem percebe que seu canto contagia as
crianças. Amanhã às 16h na Praça Central do Serraria
na Av. José Bonifácio.

Não é o que
estão pensando

Comédia sobre um ator desempregado que vai trabalhar como empregada doméstica. Amanhã às 19h no
Centro Cultural Inamar. Rua Antonio Sylvio Cunha
Bueno, 1322, fone 4043-5476.
Domingo tem passeio ciclístico de 12
quilômetros, a partir das 8h, com duas
largadas, uma na Av. Assembléia e
outra na Av. Paranapanema. A
participação vale um quilo de alimento
não perecível.

A dupla, formada por companheiros
na Selmec, faz show hoje, às 20h, no
Festa Fácil, na Av. Casagrande, 340,
no Jardim Portinari. Os preços são
populares.

São Bernardo
Prometeu

Clássico da mitologia grega,
Prometeu rouba o fogo dos deuses e é punido a mando de Zeus.
Depois da apresentação tem
debate com a platéia. Amanhã, às
19h, no Teatro Abílio Pereira de
Almeida, Praça Cônego Lázaro
Equini, 240, Baeta,
fone 4125-0582. Retirar
ingressos uma hora antes.

Coral Baccarelli

Formado por 80 integrantes, o
coral já recebeu diversos prêmios
nacionais. Domingo às 19h no
Teatro Lauro Gomes, Av. Helena
Jackey, 171, Rudge,
fone 4368-7891. Retirar
convites uma hora antes.

Uma noite em Buenos Aires

Show com repertório tradicional e
contemporâneo de canto e dança
da Argentina. Amanhã às 20h no
Cenforpe, km 20,5 da Via
Anchieta. Retirar convites uma
hora antes.

Sapiranga

O cantor e compositor apresenta o show Desfronteira,
mostrando desde novela de cavalaria até rock rural.
Amanhã às 19h30 no Centro Cultural Taboão, Av. Dom
João VI, 1393, fone: 4077-1643.

Santo André
Tem teatro
adulto e infantil no Elis Regi-

na, Av. João Firmino, 900, Assunção, fone 4351-3479. Ingressos a
R$ 12,00, R$ 8,00 com filipetas e
R$ 6,00 para estudantes e aposentados.
Hoje às 20h30, Caindo na Real,
sobre um jovem que se envolve
com a criminalidade para sustentar vício em drogas.
Amanhã às 16h, Aladin e a lâmpada
maravilhosa, sobre a libertação da
princesa Jasmin das garras do
malvado Jafar.
Amanhã às 21h, A cara torta da
sorte, contando a história da
revelação de três números para
Dito e Juca, que pensam em jogar
na loteria.
Domingo às 17h30, Chapéuzinho
Vermelho, que precisa atravessar a
floresta para visitar sua avó doente.
Domingo às 20h, A cobiça dos
fanfarrões, comédia sobre três
idosos que disputam o coração de
uma viúva rica.

Orquestra Sinfônica

A orquestra da cidade faz duas
apresentações, amanhã e domingo às 20h no Teatro Municipal, no
Paço, fone 4433-0780. Grátis.

João Cabral

O crítico literário João Alexandre
Barbosa faz amanhã, às 17h,
uma leitura comentada de trechos
da obra do poeta pernambucano
João Cabral de Melo Neto. Entrada franca. Alpharrabio Livraria,

Rua Eduardo Monteiro, 151, Jardim Bela Vista, fone 4438-4358.

Dança para crianças

O espetáculo de dança Fábulas de
La Fontaine apresenta coreografias
das obras O rato da cidade, O
rato do campo e O lobo e o cordeiro. Amanhã e domingo às 15h
no Sesc, Rua Tamarutaca, 302,
fone 4469-1200. Ingressos entre
R$ 6,00 e R$ 3,00. Grátis para
crianças até 12 anos.

São Caetano
O Sesc está com uma mostra de
artes de países banhados pelo
Mar Mediterrâneo, apresentando
um panorama de suas expressões
e influências. Amanhã, a partir das
14h, diversos grupos se apresentam no Espaço Chico Mendes, na
Av. Fernando Simonsen, 566,
Cerâmica, fone 4229-9988.
Os destaque são:
O grupo Arioacorte apresenta
canções e melodias tradicionais
do Sul da Itália, executadas com

instrumentos antigos da região
como o Tamburello e a Tamorra.
O grupo Ludus mostra O Cavalo
Marinho, festa popular do interior
de Pernambuco.
A peça Rodamoinho de histórias
narra novelas da tradição oral
portuguesa e italiana.
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ASSEMBLÉIA DECISIVA
AMANHÃ, 10 HORAS,
NA SEDE DO SINDICATO
Hoje é o prazo final para
os grupos patronais
apresentarem suas
propostas para a
assembléia de amanhã.
Por isto nossa assembléia
é decisiva. Se não houver
propostas decentes,
vamos preparar a luta.
A proposta que as
montadoras apresentaram
ontem só complicou o
quadro das negociações
já que não atende as
nossas expectativas.

Os patrões mantiveram o
teto, agora em R$
5.500,00. Querem aplicar
6% de reajuste em 1º de
outubro e um fixo de
R$ 330,00 para quem
ganha acima do teto.
Oferecem um abono em
setembro de 20% para
quem recebe até o teto e
de R$ 1.100,00 para
quem ganha acima. Hoje
tem nova rodada de
negociação com as
montadoras.

Reunião de mobilização
hoje, 18h, na Sede do Sindicato
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Evacon
Mais do mesmo
O Exército de Israel matou cinco
palestinos durante incursão em
campo de refugiados na
Cisjordânia.

O primeiro acordo de PLR

Boa notícia
O Banco Central enxerga um
cenário mais positivo para a queda
da inflação, o que pode gerar a
primeira queda de juros em um
ano e meio na sua reunião de
setembro.
Atendimento
Em dois anos de existência, o
Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu) atendeu 68
milhões de brasileiros, ou 37% da
população do País.
Multiplica
Desde que foi lançado pelo
governo federal, o serviço
multiplicou por sete os
atendimentos e hoje está presente
em 307 municípios de 20 Estados.
Emprego
A Câmara dos Deputados aprovou
a chamada MP do Bem, que reduz
imposto do setor produtivo e tem
uma importância decisiva para a
criação de empregos.

Companheiros na Evacon aprovam acordo de PLR

Foram três anos de insistência,
pressionando e lutando contra a
enrolação da fábrica. Mas ontem, finalmente, os companheiros na
Evacon, de São Bernardo, aprovaram o seu primeiro acordo de PLR.
Estamos fechando o circuito
e em pouco tempo toda a categoria
terá PLR, salientou o diretor do Sindicato José Paulo Nogueira, afirmando que neste ano foram várias
as empresas que fecharam acordos
pela primeira vez.
Quando a empresa não quer

negociar a saída é o pessoal se organizar e procurar o Sindicato,
mostra ele.
A companheirada na Evacon
receberá a primeira parcela dia 15
de outubro e a segunda em março.
Mangels
Os companheiros na Mangels,
de São Bernardo, estão de parabéns pelo resultado na eleição de
CIPA. Com ampla maioria, eles elegeram Osmando Alves Feitosa, o
Formiga, candidato apoiado pelo
Sindicato.

Acampamento na B.Grob

IG Metall exige readmissão

Desastre
Germano Rigotto (PMDB) está
arruinando a economia do Rio
Grande do Sul. Aumentou
impostos e reforçou ações para
poucas empresas receberem
milhões em recursos públicos.
Tem mais
Ao mesmo tempo, a economia
gaúcha se destaca pelos índices
negativos, os investimentos em
infra-estrutura caem e programas
sociais são abandonados.
Olha a grana!
O prêmio estimado para o próximo
sorteio da mega sena é de R$ 24
milhões. As apostas acabam
amanhã às 19h, pouco antes do
sorteio, que será às 20h.

O diretor do Sindicato Pica-Pau continua acampado em frente à empresa

O Sindicato de Metalúrgicos alemães, o IG Metall, apresentou ontem
à matriz da B. Grob documentos sobre a conduta anti-sindical da fábrica
de São Bernardo e exigiu que a empresa determine à filial a imediata reintegração de Luis Sérgio Batista, o
Pica-Pau, diretor do Sindicato.
Está prevista para hoje uma

reunião entre Claudia Rahman, do
departamento internacional do IG
Metall, com a matriz da B.Grob.
Pica-Pau acampa na porta da
empresa há duas semanas. Seu
protesto é uma denúncia contra as
práticas nada democráticas nas relações de trabalho e pelo cancelamento de sua arbitrária demissão.
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Criança desaparecida
Henrique Souza da Cruz (foto),
de 14 anos, filho do
companheiro José
Carlos Nunes da
Cruz, o Ruk, do
Comitê Sindical na
IGP de Diadema,
está desaparecido desde o final da
tarde de quarta-feira.
Ele e um colega, Diogo da Silva Tigre, de 13 anos, foram vistos
pela última vez entrando num Fiat
Tempra azul marinho.
Eles estavam na barraquinha
de doces na família na Rua Eduardo Whilian Butler, no Jardim Santa
Elizabete, em Diadema. Qualquer
informação pode ser repassada aos
telefones 4066-6738 (casa do Ruk),
9845-7971 (Geovano), 4075-2366
(IGP) ou 7272-0524 (Maria Aparecida, mãe de Henrique).

Jornal dos Trabalhadores

Os 22 anos da CUT
Os desafios para a CUT na visão de dirigentes de vários sindicatos e do presidente da Central, João
Felício, são o tema de hoje do Jornal dos Trabalhadores, programa da
Rede CUT de Rádio. No domingo a
CUT completará 22 anos.
Ao vivo do estúdio da rádio entrevista com o cantor Rappin Hood.
Ligue, participe e concorra a CDs e
revistas: 3932-1600.
O Jornal dos Trabalhadores é
transmitido de segunda a sexta, das
7h às 8h da manhã, pela rádio 9 de
Julho, AM 1600 KHz.

Amanhã é dia de programa especial do Tribuna no Ar, programa do Sindicato que vai ar pela Rádio ABC, 1570 KHz. De segunda à
sexta-feira, às 19h. Aos sábados,
ao meio-dia.
No sábado
também vai ao ar
Repercute, às
22h, pela TV
Band, canal 13.
No domingo tem o TVCUT, às 11h,
na Rede TV!, canal 9.
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Tucanagem

As pegadinhas de Alckmin
O governador Geraldo Alckmin lançou um
pacote de projetos e a imprensa festejou
dez deles, justamente os que seguem o
calendário eleitoral.
Como Alckmin é um dos queridinhos dos
meios de comunicação para as próximas
eleições presidenciais, não foi divulgada
qualquer análise mais séria dos tais
projetos. Estes são alguns dos motivos
pelos quais os servidores estaduais, CUT
e a Coordenação dos Movimentos Sociais
irão realizar hoje, às 11h, ato de protesto
contra o governador, na Avenida Paulista.
Além do sucateamento dos serviços
públicos, o protesto vai pedir a abertura
das 58 CPIs que o governador conseguiu
engavetar na Assembléia Legislativa.

Veja abaixo algumas das pegadinhas escondidas
nas obras do governador de São Paulo:
Pró Lar
Alckmin prometeu entregar
até 2006 cerca de 45 mil moradias para a população de baixa
renda.
Pegadinha: Alckmin não
aplica os recursos obrigatórios
em habitação, deixando o Estado com um déficite de 740 mil
moradias.
Há suspeita de superfaturamento no pouco dinheiro utilizado. A CPI do CDHU foi uma das
engavetadas.
Expansão e Melhoria
do Ensino Médio
O dinheiro para os investimentos já constam do orçamento.
Pegadinha: Os recursos
permitem apenas a manutenção
da rede de ensino e não sua expansão ou melhoria, enquanto
70% dos alunos da rede estadual
têm baixo desempenho no Enem
e o transporte escolar atende apenas 3% dos matriculados. O go-

vernador vetou projeto de lei
Caminhos da Qualidade
Recuperação de rodovias e
reforma de terminais rodoviários.
Pegadinha: Dos 13,5 mil quilômetros de rodovias no Estado,
apenas dois mil receberão investimentos, enquanto o governo prometeu recuperar 5,5 mil quilômetros. A meta de recuperação dos
terminais foi reduzida pela metade.
Metrô Linha 2
Novos 3,4 quilômetros do Metrô a serem entregues em setembro de 2006.
Pegadinha: Em dez anos,
Alckmin construiu apenas duas
estações, ou seja, 2,5 quilômetros.
Rebaixamento
da Calha do Tietê
Há mais de dez anos o PSDB
toca está obra, que já consumiu
mais de R$ 1 bilhão. O Tribunal de
Contas apresentou várias denún-

cias de superfaturamento contra
ela.
Pegadinha: O projeto apresentado como a obra do século
contra enchentes, não resistiu a
primeira chuva e alagou as marginais da capital. Esta é outra das
CPIs engavetadas.
Modernização e Ampliação
do Sistema Prisional
Construção de 49 presídios
com abertura de 26 mil vagas. Hoje
existem 136 mil presos no Estado. Mesmo assim há um déficite
de 30 mil
Pegadinha: Até maio o governo entregou duas mil vagas das 13
mil que prometeu construir este ano.
Teias do Saber
Capacitação de 300 mil educadores e funcionários da rede estadual até 2006.
Pegadinha: Há dinheiro, mas
a maior parte está sendo destinada às universidades em detrimento do ensino básico.

Outras notícias...
Os meios de comunicação
exageram no tamanho e volume
de notícias sobre a crise política.
Apesar do aparente pessimismo
em razão das notícias ruins, notase que outras são encobertas.
A economia nacional tem crescido
nos dois últimos anos e não está
estagnada como alguns querem
fazer parecer. As exportações
brasileiras podem atingir o volume
de R$ 250 bilhões (U$ 110
bilhões) em 2005 - um superávite
de R$ 100 bilhões (US$ 36
bilhões).
O emprego formal no Brasil
cresce a uma média superior a
100 mil novos postos de trabalho
por mês, contra 8 mil de FHC.
No caso do emprego formal, de
acordo com dados do Caged do
Ministério do Trabalho, entre
janeiro a julho de 2005 houve um
saldo positivo de 6.230 novos
postos de trabalho na indústria do
Grande ABC. Considerando todos
os segmentos da região, o saldo
final de novos postos de trabalho é
de 29.061 no mesmo período.
Rendimento
Além do emprego, vale lembrar
que o ABC permanece como o
terceiro maior pólo consumidor do
País. Isto é resultado dos
rendimentos do trabalho da
população local e fruto das
conquistas na reposição das
perdas salariais, dos aumentos
reais e dos ganhos nas PLRs.
Como se pode ver, mesmo com a
crise política, a economia do país
mostra um crescimento estável e
consistente do PIB, das
exportações e do emprego.
Associados aos programas
sociais, de crédito consignado e
de micro-crédito, estes elementos
estimulam os bons resultados da
economia nacional.
Subseções Dieese
Sindicato dos Metalúrgicos
do ABC e CUT Nacional.

