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Que Sindicato você quer?
5º Congresso

Acompanhe na página 3 o debate sobre a grande imprensa

Back Spin Crew
O grupo de b.boys nasceu
na Estação São Bento em
1985 e agora está enraiza-
do em Diadema. O grupo se
apresenta amanhã a partir
das 13h no Centro Cultural
Canhema, Av. 24 de Maio,
38, fone 4075-3792.

A Banda Jazz infônica
apresenta repertório basea-
do na música popular
brasileira e suas influências
africanas. Amanhã, às 20h,
no Centro Cultural
Diadema, Av. Graciosa,
300, fone 4056-3366.

Santo André
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Diadema
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mauá
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

São Bernardo
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Caminhada das baianas
Um grupo de 50 baianas fará uma caminhada
entre o Largo da Estátua e o Paço, cantando e
jogando água de cheiro. Hoje, com concentra-
ção a partir das 11h30, no Paço.

Sexta negra
Apresentação de pequenos shows, filmes,
desfiles e recitais de poesia. Hoje, às 18h, no
Teatro Municipal (no Paço).

Tarde de Axé
Apresentação de dança africana, com desfile
de roupas e palestra sobre o cotidiano da
mulher africana. Amanhã, das 13h às 18h, no
Teatro Municipal (no Paço), fone 4433-0780.

Samba de raiz
O grupo, liderado pela cantora e compositora Suely Helena, resgata as
músicas das velhas guardas das escolas de samba paulista. Hoje, às
20h, na Câmara de Cultura Antonino Assumpção. Rua Marechal
Deodoro, 1.325, fone 4125-0054.

Rap e Folclore
No Cacilda Becker, no Paço, fone 4348-1081. Retirar convites uma
hora antes.
Apresentação de Sistema Racional, Tribunal Popular e Resistência
Negra. Amanhã, às 19h.
Apresentação dos grupos Redandá, Congada do Parque São Bernardo,
Coral Resistência de Negros Evangélicos. Domingo, às 19h.

Show afro
Show com apresentações de maculelê, rap, hip-hop, capoeira, percus-
são e dança afro. Hoje, às 19h30, na Metodista, Rua Alfeu Tavares,
149, Rudge, fone 4366-5598. Grátis.

Santo André
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Marcelo Nova
O ex-vocalista do Camisa de Vênus apre-
senta músicas da carreira solo e dos tem-
pos do grupo baiano. Depois tem apresenta-
ção das bandas Anjo da Guarda e Gesto.
Domingo, a partir das 14h, no Parque Cen-
tral, rua José Bonifácio, s/nº, Vila Assunção.

MPB4

O grupo, com quase 40 anos de carreira, apresenta show
com músicas do último CD, Cicatrizes, e com sucessos
como Roda Vida e Amigo é Pra Essas Coisas. O quarteto
homenageia Tom Jobim com as canções Retrato em
Branco e Preto, Chega de Saudade e Samba do Avião.
Amanhã, às 20h, e domingo, às 19h, no Sesc, Rua
Tamarutaca, 302, fone 4469-1200. Ingressos entre R$ 8,00
e R$ 20,00.

São Bernardo
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Elvis in Concert - Ronnie Packer, cover de Elvis
Presley, recria em seus shows a atmosfera do rei do rock.
Amanhã, às 21h, no Teatro Lauro Gomes. Rua Helena
Jackey, 171, Rudge, fone 4368-3483. Ingressos a R$
20,00, R$ 15,00 se antecipado e R$ 10,00 a meia.

Gato de Armazém - No show 7 Vidas eu Tivesse, 7
Vidas eu Daria, o grupo desenvolve pesquisa que englo-
bam maxixe, samba, embolada e samba de breque. Do-
mingo, às 20h, no Teatro Lauro Gomes. Ingressos a R$
15,00, R$ 10,00 se antecipado e R$ 15,00 a meia.

Diadema
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

El Dia Que Me Queiras
A peça conta sobre o ines-
perado encontro da família
Ancízar com o famoso
cantor argentino Carlos
Gardel. Depois da apresen-
tação haverá debate. Ama-
nhã, às 19h, no Teatro
Municipal, no Paço, fone
4555-0086. Grátis.

Das Tripas Coração
O filme mais conhecido da
diretora Ana Carolina mos-
tra o sonho surrealista de
um professor. Domingo, às
18h, no Teatro Municipal.
Grátis.

Mostra de dança a
cargo de vários grupos da
cidade. Domingo, às 20h,
no Teatro Municipal. Grátis.

Amanhecer Esmerada - O escritor Ferréz lança seu
livro Amanhecer Esmeralda com palestra. O livro mostra o
cotidiano de Manhã, uma criança negra moradora numa
comunidade pobre. Amanhã, às 9h30, no Centro Cultural
Canhema, endereço acima, ao alto.

Neste fim de semana, com as plenárias finais do 5º Congresso, os delegados eleitos vão
votar dezenas de propostas apresentadas nas reuniões por empresas e nas temáticas.

Com isso, nossa categoria define as novas diretrizes e ações que vão nortear o Sindicato
nos próximos anos. Veja abaixo alguns dos temas que serão votados.

Fim do imposto sindical obrigatório e pela contribuição de negociação

Teto no valor das mensalidades

Ampliação do sistema de comunicação com a categoria e a sociedade

Aumento real das aposentadorias para cobrir perdas passadas

Campanha permanente pela correção da tabela do Imposto de Renda

Valorização dos salários e garantia da ampliação do emprego

Em defesa do governo Lula e das mudanças que o País precisa

Ampliação das políticas públicas de inclusão social e econômica

Em defesa dos direitos de cidadania

Defesa e ampliação dos direitos dos trabalhadores

Geração de emprego e renda através da economia solidária

Instituição do contrato coletivo de trabalho

Por um plano regional de desenvolvimento sustentável do ABC

Pela Comissão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Incremento dos Arranjos Produtivos Locais

Revitalização econômica do ABC

Hoje
15h às 20h - credenciamento

às plenárias finais

17h30 - aprovação do regimento interno

18h - abertura com o debate
Regionalidade e transposição
do rio São Francisco, com o
ministro Ciro Gomes (foto)

Amanhã e domingo, a partir das 8h30, na Sede
Plenárias finais

Encerramento com o ministro do Trabalho Luiz Marinho
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VW continua
a descumprir

decisão do TRT

Fim da manipulação só com jornal popular

Tribuna Metalúrgica do ABC2 Sexta-feira, 18 de novembro de 2005 Tribuna Metalúrgica do ABC 3Sexta-feira, 18 de novembro de 2005

Sérgio Nobre, diretor do Sindicato, e os jornalistas Venício Lima, Marina Amaral e Raimundo Pereira durante o debate

�Folha� manipula informação de novo

Trabalhador
é procurado

PM prende três dirigentes em Sorocaba

Estatuto à espera da sanção de Lula

Ética, só pros outros
�Em 1986, fui obrigado a
fazer caixa 2 na campanha
para o governo do
Amazonas. As empresas
que fizeram doação não
declararam as doações
com medo de perseguição
política�.

Fé na impunidade
A declaração acima é do
senador tucano Arthur
Virgílio que disse estar
�tranquilo porque o crime
eleitoral que cometeu já
está prescrito�.

Não eram eles?
O Departamento de Defesa
dos Estados Unidos admitiu
que usou armas químicas
na ocupação do Iraque.

O avesso do contrário
Os EUA entraram no Iraque
sob a alegação de que
Sadam é quem tinha tais
armas.

Acusação
Os dois brasileiros
investigados pela polícia
paraguaia, suspeitos do
sequestro e assassinato de
Cecília Cubas, filha do ex-
presidente paraguaio Raul
Cubas, foram apresentados
pelo jornal Estado de S.
Paulo como �petistas�.

Julgamento
Foi assim com o assalto do
Banco do Brasil na Bahia,
em 1989, e com o
sequestro do empresário
Abílio Diniz, no mesmo ano

Condenação
Depois, quando não se
provou nada, como nos
dois casos anteriores, a
imprensa simplesmente se
calou.

O combate à discrimina-
ção e à desigualdade sofri-
das pelos afro-brasileiros
conseguiu uma importante vi-
tória com a aprovação pelo
Congresso Nacional do Es-
tatuto Igualdade Racial.

O autor do Estatuto, o
ex-deputado e senador Pau-
lo Paim (PT-RS), espera que
o presidente Lula  sancione
a matéria até domingo, 20 de
novembro, a tempo das co-
memorações do Dia da
Consciência Negra.

�O estatuto é a verdadei-
ra carta de alforria do povo
negro� - destacou Paim. Se-
gundo ele o Estatuto com-
plementa a Lei Áurea, de 13
de maio de 1888, que tem
apenas um artigo, declaran-
do a liberdade dos escravos,
mas sem tratar da discrimi-
nação sofrida pelo negro.

Consciência Negra

O texto aprovado tem
mecanismos promotores da
igualdade de oportunidades
no mercado de trabalho e ins-
titui o sistema de cotas em fa-
vor da população afro-brasi-
leira nas universidades públi-
cas, dentre outros.

Outro ponto importante
é a previsão do Fundo de
Promoção da Igualdade Ra-
cial, para financiar as ações

previstas no Estatuto. Há
também mecanismos para
melhorar as condições de
acesso dos negros à Justi-
ça e inovações que foram
negociadas com o governo,
como os marcos para o re-
conhecimento das terras
ocupadas pelos remanescen-
tes dos quilombos e a partici-
pação dos negros no cinema,
na tevê e publicidade.

Símbolo da resistência negra
à escravidão e da luta por liberda-
de e igualdade, Zumbi foi assassi-
nado em 20 de novembro de 1695.

Liderou o Quilombo de Pal-
mares, uma sociedade em Per-
nambuco que chegou a ter 20 mil
negros fugidos, o maior e mais du-
radouro foco de resistência a
escravidão.

Data lembra Zumbi

A criação urgente de
uma imprensa popular, de
massas e com circulação
nacional é a única  forma dos
trabalhadores e movimentos
sociais se contraporem e
combaterem a manipulação
de notícias realizada pelas
elites através da imprensa.

Com jornais populares
publicando os fatos como
eles verdadeiramente ocor-
reram, a população com pou-
ca ou nenhuma renda passa-
rá a ser corretamente infor-
mada e deixará de ser um
instrumento nas mãos da im-
prensa das classes dominan-
tes, passando a ter opinião
correta sobre os aconteci-
mentos nacionais.

Esta foi a conclusão do
painel temático do 5º Con-
gresso sobre o papel da im-
prensa nos dias atuais. O
encontro ocorreu quarta-fei-
ra à noite na Sede do Sindi-
cato, com a participação dos
jornalistas Raimundo Pereira,
editor da Revista Reporta-
gem; Venício Lima, professor

Debate-Imprensa

da Universidade de Brasília;
e Marina Amaral, da revista
Caros Amigos.

Todos incentivaram os
sindicatos a fazerem como
os metalúrgicos do ABC e
entrar com vigor no projeto
de uma imprensa popular,
usando sua força e capaci-
dade histórica. Na opinião
dos jornalistas, os trabalha-
dores têm capacidade para
exercer a pressão necessá-
ria e mobilizar a opinião pú-

blica de forma a fazer com
que a população deixe de se
guiar apenas pelas informa-
ções definidas pelo grande
capital e publicadas na gran-
de imprensa.

O presidente do Sindi-
cato, José Lopez Feijóo, res-
pondeu favoravelmente ao
apelo dos debatedores e de-
nunciou vários casos de boi-
cote de informações sobre
movimento de trabalhadores
realizados pelos meios de

comunicação recentemente.
�Nunca fomos orienta-

dos pela imprensa em nos-
sas lutas e não será agora
que isso vai acontecer�, afir-
mou o dirigente. �Ainda mais
neste momento que dispo-
mos de meios alternativos de
informação�, prosseguiu.
�Com eles, vamos mudar a
frase que diz que liberdade
de imprensa no Brasil é a li-
berdade do mais forte im-
prensar o mais fraco�.

O Departamento Jurídi-
co solicita ao companheiro
Reginaldo de Lemos Xavier
(RG 37.158.854-6/SSP-SP)
para que compareça à Sede
do Sindicato para assinatura
de procuração e declaração
de pobreza, para o fim de
habilitar seus créditos traba-
lhistas no processo falimen-
tar da empresa Abraçatec.

A palestra que Laís A-
bramo, diretora no Brasil da
Organização Internacional do
Trabalho (OIT), fez durante o
5º Congresso será o tema do
Tribuna no Ar, programa de
rádio do Sindicato que é
transmitido aos sábados, às
12h, e nos dias de semana,
às 19h, pelos 1.570 Khz da
Rádio ABC-AM. Não perca!

Desigualdades sociais

Sebastião Costa de Al-
buquerque é membro do Co-
mitê Sindical (CSE) na Index,
fábrica de tornos em Soroca-
ba, foi demitido arbitrariamen-
te em agosto.

Apesar de inúmeras ne-
gociações, não há acordo
para sua volta. Ontem, o Sin-
dicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba decidiu colocá-lo
para trabalhar.

Segundo Ademilson
Terto da Silva, diretor do Sin-
dicato, houve uma assem-
bléia e em seguida Sebasti-
ão entrou na fábrica e traba-
lhou por duas horas.

A surpresa foi a chega-
da de nada menos que 12
camburões da PM que entra-
ram na Index com a costu-
meira truculência.

Dirigentes de vários sin-
dicatos na região estavam lá
e entraram juntos. O resulta-
do é que tanto Sebastião co-
mo outros dois companhei-
ros do Sindicato dos Pape-
leiros de Sorocaba saíram
presos.

�A orientação do gover-
no Alckmin para a PM é ba-
ter em sindicalistas�, disse
Terto. �É um absurdo o apa-
relho do Estado ser usado
descaradamente pelo pa-
trão�, emendou José Lopez
Feijóo, presidente do nosso
Sindicato.

Para o dirigente, a a-
gressão reforça sua convic-
ção de que há uma ação or-
questrada da elite e de forças
conservadoras para reprimir
o movimento sindical.

O delega-
do sindical An-
tônio Bezerra
da Silva (foto),
está acampado
há duas sema-
nas na Pertech,
na avenida Pi-
raporinha, lu-
tando por sua
reintegração.
Desde o último dia 7, quando
começou o acampamento, o
Sindicato dos Químicos do
ABC faz um tipo diferente de
manifestação. O protesto foi
batizado de �Kinder Ovo�.
Hoje haverá distribuição de
bananas em alusão ao des-
respeito da empresa à orga-

Químico acampa por seu emprego

nização no local de trabalho.
Para o sindicato, a de-

missão de Silva tem motiva-
ção política. Ele foi demitido
sob alegação de reestrutura-
ção, mas os trabalhadores
acusam a empresa de perse-
gui-lo na tentativa de acabar
com a representação sindical.

O Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) não aceitou
recurso da Volks para não
pagar a parte do salário dos
trabalhadores referente aos
dias de greve. Para o TRT, o
recurso só pode ser feito
após a publicação do acor-
dão do julgamento da greve,
o que só deve acontecer em
20 dias. Mesmo assim a em-
presa não pagou o salário,
em um claro desrespeito à
Justiça.

O Sindicato está notifi-
cando TRT sobre o descum-
primento da decisão judicial.
A greve de 19 dias foi feita,
para garantir a PLR. Como
não houve acordo, em julga-
mento na semana passada o
TRT determinou o pagamen-
to de R$ 4.750,00 de PLR e
o pagamento normal de sa-
lário sem desconto.

IntransigênciaPerseguição a sindicalistas

Nova prova de manipulação de notícias ocorreu ontem
com a pesquisa do IBGE. O jornal O Estado de S.Paulo,
noticiou que o emprego industrial cresceu. Já a Folha de
S.Paulo diz que o emprego caiu no terceiro trimestre do ano.

Segundo o IBGE, o emprego aumentou 0,6% em se-

tembro em relação a agosto, mas foi 0,3% menor no último
trimestre em relação a igual período do ano passado.

Do ponto de vista da notícia, o mais importante é o cres-
cimento. Mas como a Folha faz campanha descarada para
os tucanos, o destaque de sua manchete foi a queda.

Abertura de vagas
bate recordes

Emprego em SP

O ritmo da criação de
empregos no Estado cresceu
em outubro e já é o terceiro
melhor do ano. É também o
terceiro maior desde 2000.

No mês passado, o to-
tal de trabalhadores na indús-
tria paulista aumentou 0,6%
em relação a setembro, com
a criação de 13 mil vagas
segundo a Fiesp. Em setem-
bro, os postos de trabalho já
tinham crescido 0,6%, após
aumentar 0,1% em agosto.

Com os resultados de ou-
tubro, a indústria acumula no
ano uma expansão de 5% no
número de vagas, com a gera-
ção de 100 mil postos. Em 12
meses, foram abertos 72 mil
novos empregos, o que repre-
senta um crescimento de 3,5%.


