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Santo André

Sexta-feira, 7 de outubro de 2005

Diadema

TOQUINHO

A mais valia vai acabar, seu Edgar - Com texto de Oduvaldo
Viana Filho, a peça mostra de maneira bem humorada como o capital se
reproduz e explora os trabalhadores. Amanhã às 20h no Centro Cultural
Vladimir Herzog, Rua Eduardo de Matos, 159, Campanário, fone 4091-2299.
A ver estrela - A peça infantil conta a história do menino Jonas, que se
põe a imaginar personagens fictícios que o transportam para um mundo
mágico. Amanhã e domingo às 14h no Centro Cultural Diadema, Rua
Graciosa, 300, fone 4056-3366.

Show de rock - As bandas Death to False, Evil Myhem e Justabeli se
apresentam amanhã às 18h no Centro Cultural Heleny Guariba, Rua
Barão de Uruguaiana, 87, Ruyce, fone 4067-4292.
Paulo Sérgio e Mateuzito - Formada por companheiros na Selmec,
a dupla se apresenta hoje às 20h, no Festa Fácil, Av. Casagrande, 240,
Jardim Portinari. Ingressos antecipados a R$ 5,00. Fone 4066-1867.

O cantor e compositor canta seus sucessos em mais de 30 anos de
carreira. Amanhã às 20h no Sesc, Rua Tamarutaca, 302, fone 4469-1200.
Ingressos entre R$ 20,00 e R$ 7,00.

Blues e Jazz - O trombonista Bocato faz show mostrando as músicas

de seus dois últimos discos, enquanto o saxofonista Flávio Bala apresenta faixas de seu novo disco. Amanhã às 20h no Clube União Lyra Serrano, em Paranapiacaba.
Duas peças infanto-juvenis no Teatro Municipal, no Paço,
fone 4433-0780, com ingressos a R$ 2,99.

O tesouro de Hanifah mostra as contribuições da civilização árabe.
Amanhã às 16h.

Gran Circo Rocokóz homenageia os anônimos através do circo, o

maior espetáculo da terra. Domingo às 16h.

TARZAN
Domingo, às 16h,
na Sede do Sindicato.

GRÁTIS!

Dia das crianças no Sindicato

São Bernardo
Baile da AMA-ABC - Amanhã tem baile da AMA-ABC das 18h30 às

23h30, na Sede do Sindicato, com o grupo Talento Musical. Os preços
são populares.

Orquestra Filarmônica

A apresentação da filarmônica terá como convidados a cantora Célia e o
quarteto de Dino Barioni, com sucessos de Chico Buarque. Amanhã às
20h30 no Cenforpe, km 20,5 da Via Anchieta, fone 4399-1104. Retirar
ingressos a partir das 16h.

24ª Mostra de Cinema Brasileiro

No Teatro Cacilda Becker (Paço Municipal) fone 4348-1081. Ingressos a
R$ 2,00 e grátis para pessoas acima de 60 anos.

O casamento de Romeu e Julieta

conta a história de uma corintiano que se
apaixona por uma palmeirense. Amanhã
às 20h e domingo às 16h.

Jogo subterrâneo mostra a vida de

um homem que cria um complicado jogo
para encontrar a mulher de sua vida. Hoje
às 20, amanhã às 16h e domingo às 20h.

14h - oficina
de pipas
16h - desenho
animado Robôs
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Campanha salarial

G.9 insiste
no arrocho
Na última rodada de negociação,
patrões ofereceram aumento real
menor que 3%. Enquanto isso,
Sindicato negocia por empresa.
Já são 40 acordos. Página 3

Máquinas da B.Grob
param na Mercedes
Comissão de
Fábrica interditou
máquinas do
centro de
usinagem em
defesa da
organização no
local de trabalho.

5º Congresso

Reuniões por fábrica
começam segunda-feira
De segunda-feira até 30 de outubro
serão realizadas as reuniões por
fábrica para debater a tese guia e
eleger os delegados às plenárias
finais. As reuniões serão
agendadas pelos coordenadores
dos Comitês Sindicais na Sede e
Regionais Diadema e Santo André.
Nas fábricas onde não há
representação, as reuniões serão
convocadas pelos coordenadores
da Sede do Sindicato e das
Regionais. Fique ligado e participe!

Página 2

Faça o curso de comunicação
e expressão do Sindicato
Entre segunda e
quinta-feira da semana que vem estarão
abertas as pré-inscrições para o Curso de
Comunicação e Expressão promovido
pelo Departamento de
Formação do Sindicato. O curso terá 200
horas de duração.
As aulas para a
turma 1 começam dia
17 outubro, de segunda a quarta-feira, das
18h às 21h e seguem
até o mês que vem. A
continuidade será de

março a agosto de
2006, às segundas e
quartas-feiras, no mesmo horário.
Para a turma 2 as
aulas serão nos três primeiros sábados do
mês, das 9h às 18h, de
outubro a 10 de dezembro deste ano. Em 2006,
serão realizadas de
março a dezembro, no
primeiro sábado do mês,
no mesmo horário.
Inscrições
As pré-inscrições
deverão ser feitas di-

retamente no Departamento de Formação e
o candidato deverá
escolher a turma.
A lista dos candidatos selecionados
será divulgada na sexta-feira que vem, a partir das 15h, pelo Departamento de Formação, pelas Regionais e
pelas representações
nas montadoras. Informações com Lalá, no
Departamento de Formação pelo telefone
4128-4200, ramais
4232 ou 4211.
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Solidariedade
Até que enfim
A CPI da compra de votos vai
apurar a reeleição de FHC.
O outro lado
Bispos de quatro regiões do
Nordeste se manifestaram a favor
da transposição de águas do São
Francisco.
Em frente
A produção industrial cresceu
1,1% em agosto, diz o IBGE.
Correndo junto
A soma dos salários de todos os
trabalhadores brasileiros cresceu
8,93% nos primeiros oito meses
de 2005, em comparação ao
mesmo período do ano passado.
Cuidado
A Previdência limitou a 36 o
número de prestações para o
pagamento de crédito consignado
a aposentados e pensionistas.
Cuidado redobrado
Existem financiadoras oferecendo
esse crédito a ser pago em 60
vezes.

Centros de usinagem ficaram uma hora parados

ta: a Mercedes deve obedecer o
código de conduta que impede que
a montadora tenha relações comer-

Volks

Continua greve por PLR

Desenvolvimento
Depois dos cosméticos e
autopeças, Diadema começa a
organizar pólo do setor de
embalagens.
Fim da picada
Acusado de corrupção e de
violação aos direitos humanos,
Fujimori anunciou ontem que é
candidato à presidência do Peru
em 2006.
Holocausto
As doenças provocadas pela
poluição matam 800 mil pessoas
anualmente, afirma o Banco
Mundial.
Aqui não
Ontem, depois que Bush
confirmou visita a Argentina, três
bombas explodiram em Buenos
Aires.

Com a nova proposta rejeitada, trabalhadores decidem continuar em greve

Assembléia realizada pelos trabalhadores na Volks na tarde de
ontem decidiu continuar com a greve até a conquista de PLR decente.
Antes de iniciar a greve, o pessoal havia rejeitado proposta que
permitiria embolsar, no máximo, R$
4.700,00.
A proposta apresentada agora
pela Volkswagen apenas fez uma
maquiagem com os números, mas
no final o valor a ser pago continua
o mesmo.
Além do impasse sobre o va-

lor da PLR, o Sindicato e a Volks
não chegaram a um consenso sobre a compensação dos dias parados.
A orientação da Comissão de
Fábrica é para que os trabalhadores fiquem em casa até a próxima
segunda-feira, quando haverá uma
nossa assembléia no horário de
entrada, às 8h.
Ontem, os companheiros de
Taubaté rejeitaram a mesma proposta e hoje tem assembléia com o
pessoal em São Carlos.
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Campanha no Grupo 9

Operadores de máquinas B.Grob param na MBB
Os operadores do centro
de usinagem de máquinas
B.Grob na Mercedes-Benz
pararam por uma hora na manhã de ontem contra as práticas anti-sindicais da B.Grob e
em apoio a luta do diretor do
Sindicato, Luiz Sérgio Batista,
o Pica-Pau, acampado na porta da fábrica há 58 dias. A
montadora tem mais de 50
máquinas da marca onde trabalham cerca de 100 companheiros.
Com protesto do pessoal
na Usinagem, a chiadeira da
Mercedes foi imediata porque
parou a produção de bloco de
motores para exportação aos Estados Unidos. A resposta da Comissão de Fábrica também foi imedia-
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ciais com uma empresa que não
respeita o direito de organização
dos trabalhadores.
Ações com esta é que fazem o diferencial da categoria,
disse o presidente do Sindicato, José Lopez Feijóo. Companheiros de outras empresas avisam que protestos semelhantes
serão organizados.
Mais truculência
O pessoal na B.Grob foi
surpreendido ontem com um
exército de bate-paus na fábrica. Eles acreditam que a empresa esperava por alguma ação
do Sindicato depois da Tribuna
especial de quarta-feira. Isso
mostra a visão tacanha da empresa. Ao invés de negociar, gasta dinheiro com mais segurança.

Diadema

Ato homenageia
Tribuna Metalúrgica
A Tribuna Metalúrgica será homenageada segunda-feira, em Ato
Público no Plenário da Câmara de
Diadema, às 19h. A iniciativa é do
vereador Maninho (PT).
O jornal circula desde 1971, e
não parou mesmo quando os dirigentes sindicais, entre eles o presidente Lula, estavam com seus mandatos cassados e o Sindicato sob
intervenção. Por isso, a Tribuna foi
de extrema importância para a democratização do País, destacou o
vereador, que é metalúrgico.
Para o evento foram convidados, além da atual direção do Sindicato, todos os ex-presidentes da entidade. Farão parte da mesa os jornalistas Ademir Médici, que é historiador e memorialista, Valdenízio
Petrolli, estudioso da memória da
Imprensa do Grande ABC, e Fred
Ghedini, presidente do Sindicato dos
Jornalistas do Estado de São Paulo.
A Câmara fica na Av. Antonio
Piranga, 474, no Centro. Todos estão convidados.

Menos que 3% de real, não!
O Grupo 9 voltou a insistir num
índice de aumento real inferior aos
3% reivindicados pela categoria. A
proposta foi rejeitada e os trabalhadores fizeram uma contra-proposta, que desta vez foi recusada pelos patrões durante a negociação da
última quarta-feira.
Como não existe nenhum outro encontro marcado entre as duas
partes, o presidente da Federação
Estadual dos Metalúrgicos da CUT
(FEM-CUT), Adi dos Santos Lima,
avisou que a mobilização vai continuar.
Se eles são insistentes, nós
somos muito mais. E contamos com
a organização dos metalúrgicos em
todo o Estado, concluiu.
Enquanto o Grupo 9 se nega a

CIPA na Dana Nakata

Eleição é na
segunda-feira
Nesta segunda-feira, dia 11, os
trabalhadores na Dana Nakata vão
às urnas para escolher os novos
cipeiros. Uma CIPA forte é o caminho para a conquista de um ambiente de trabalho seguro, sem acidentes que mutilem os companheiros.
Vote com consciência nos candidatos apoiados pelo Sindicato.
Vote em Romário Alves da Fonseca (1º turno, ala 1), Marco Aurélio
Santana, o Marcão (1º turno, ala 2),
Nelson Roberto dos Santos (2º turno), Gilson Alves de França, o
Paraíba (3º turno, ala 1) e Alexandre José da Silva, o Cara de Jaca
(3º turno, ala 2).

Arnaldo Pollone
Reunião terça-feira, dia 11, na
sede do Sindicato, às 18h, para
discutir assuntos internos do
interesse dos trabalhadores.

assinar acordo garantindo 3% de
aumento real, os metalúrgicos continuam conquistando acordos por
empresa em todo o Estado. Aqui na
base eles já somam 40. (Veja no

quadro abaixo).
Quanto mais acordos conseguirmos, maior será nossa pressão
junto aos representantes do Grupo
9, disse Adi.

Santo André

Altyen - Carbono Lorena - Duren - Mecânica Abril
Montoni - Pirelli - Refrigeração Real

São Bernardo

Alumbra - Belga Metal - Cabomat - Conexel
Elevadores do Brasil - Elevadores Otis - Elvi
Exata Master - Filtragua - Henderson - JMB
Labortub - Makita - Mark Grundfos - Panex
Polimold - SEA - Termomecânica - TM Bevo
Trefilação União - Usicontrol - WEG Máquinas
Zema Zselics

Diadema

CHS - CM - Delta - Ife - Selmec - SMS
Kabelschlep - KenPack - TRC - Wagner Lennartz

Cooperativismo

Unisol em seminário internacional
Cerca de 600 representantes
de cooperativas e empresas
autogestionárias de 15 estados se
reúnem neste final de semana para
fazer um balanço da Unisol-Brasil,
que completa um ano de vida. Também irão articular parcerias que consolidem a economia solidária como
alternativa de inclusão econômica e
social.
Durante dois dias, os participantes vão debater a economia solidária como instrumento de transformação, as perspectivas de parceria com o poder público e o papel
dos sindicatos nas empresas
autogestionárias.
Atuação
A Unisol-Brasil conta com 115
cooperativas filiadas e cerca de
6.200 trabalhadores. Está presente
em 17 ramos de atividades, entre
eles agricultura, ecoturismo, alimentação, químico, transporte e metalúrgico.
Dessas cooperativas, metade

foi criada a partir de empresas em
crise ou falidas. Muitas delas já atingiram o patamar necessário de competição, tanto em termos de custos
como de qualidade, inclusive com
obtenção de certificados ISO 9000.
Apoio às cadeias
produtivas
Desde o final do ano passado
a Unisol-Brasil tem apoiado a criação das cadeias produtivas. A primeira delas, voltada ao algodão orgânico, envolve agricultores, as cooperativas de manufatura de fios e
tecidos e, finalmente, as confecções.
O biodiesel está possibilitando
a criação de outra cadeia a partir de
pessoas coletando óleo em cozinhas industriais, que será processado em combustível para ser usado, por exemplo, pela Uniferco na
fundição de alumínio.
O biodiesel apresenta uma
queima mais eficaz e tem menor
geração de resíduos.

O repique da
inflação não preocupa
A cidade de São Paulo registrou inflação de 0,7% em setembro,
segundo o Dieese. É a maior taxa
desde março, quando chegou a
0,8%.
Esta alta, relativamente importante, acontece após taxas negativas em junho e julho e a estabilidade em agosto. O avanço de setembro já era previsto por causa do aumento dos combustíveis.
Os aumentos determinados
pela Petrobras resultaram, em média, em alta de 4,4% em setembro
para o consumidor. É esperado, ainda, efeito residual para outubro.
A gasolina tem um peso considerável no conjunto dos consumidores paulistanos. De cada R$
100,00 na despesa familiar, R$ 4,91
em média, são destinados à compra de gasolina.
Outro item que influenciou a alta
da inflação de setembro foi o reajuste de 8,9% na tarifa de água e
esgoto.
Apenas estes dois itens responderam por mais da metade da inflação, pois gasolina e água representaram 0,4%. Sem estas influências,
a taxa geral seria de apenas 0,3%
por variações nos itens de saúde (remédios) e alguns itens de limpeza
doméstica e higiene pessoal. Entretanto, nada indica um descontrole do
nível geral da inflação.
Estes foram aumentos pontuais em mercadorias e serviços
muito específicos e de grande peso
no orçamento familiar. Não são preços formados em mercados.
São preços controlados e administrados pelo poder público, não
havendo tendência de generalização e contaminação para outros
mercados de maneira a comprometer as boas projeções para a taxa
de inflação neste ano, que acumula
3,4% nos primeiros nove meses e
5,3% nos últimos doze meses.
Subseções Dieese CUT
Nacional e Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC

