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QUAL É O CAMINHO?

As transformações do mundo com o predomínio das políticas ditadas pelas grandes corporações
em detrimento da participação popular são algumas das questões centrais do debate Os governos populares
e o movimento social na América Latina. Sua presença é obrigatória. O debate será realizado segunda-feira,

dia 5, às 18h, na Sede do Sindicato, com os seguintes convidados:

Antonio Negri é filósofo e profes-
sor italiano. Defende a tese de que
a globalização e a informatização
dos mercados mundiais provoca-
ram, desde o final dos anos 70, o

declínio progressivo da independência dos paí-
ses e o surgimento de uma nova soberania, com-
posta de uma série de organismos nacionais e in-
ternacionais unidos sob um único poder. Negri
chama esta nova forma de soberania global de
Império.

Paulo Vannuchi é ministro da Se-
cretaria Nacional de Direitos Hu-
manos. Foi um dos responsáveis
pelo primeiro documento com  os
nomes de  torturadores no Brasil,

descrevendo seus métodos e apresentando a pri-
meira lista dos assassinatos políticos ocorridos na
ditadura militar . Foi da equipe do projeto Brasil
Nunca Mais, sobre a repressão no regime militar.
Foi assessor político do nosso Sindicato, do PT e
do Instituto da Cidadania.

Hamilton Pereira é presidente da
Fundação Perseu Abramo. Poeta
e ex-preso político, compôs a Mis-
sa dos Quilombos ao lado de D.
Pedro Casaldáliga, obra depois

musicada por Milton Nascimento. Coordenou o
grupo que orientou o PT nas áreas de Reforma
Agrária, Política Agrícola e Segurança Alimentar.
Foi secretário de Cultura do Distrito Federal. Em
2002, coordenou a área de Cultura da campa-
nha de Lula.
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Torcer junto é mais
gostoso! Vá assistir
aos jogos da
Seleção Brasileira na
Copa do Mundo no
telão que o
Sindicato vai instalar
no 3º andar da
Sede.

Parreira disse ontem
que não pretende
realizar treinos
secretos porque
todos já conhecem
os possíveis segredos
do Brasil.

Juninho
Pernambucano está
em alta. Seu bom

desempenho nos
treinos faz com que
seja tido como o
camisa 12.

Mas o atleta mais
cotado para assumir a
vaga de Edmílson é
Gilberto Silva, por
possuir mais
características
defensivas.

Depois que os
jogadores disseram ter
descansado no hotel,
um jornal suíço
publicou fotos de
atletas brasileiros em
uma boate.
Não há nada demais

nos jogadores saírem
para se divertir
quando estão de
folga. Mas ficou feio
pela mentira.

Parreira não quis
comentar. "Nada
tenho a falar sobre
folga de jogador.
Cada um faz o que
quer, desde que
cumpra o horário",
disse.

"Eu não questiono o
que vocês fazem
quando estão de
folga", devolveu o
técnico aos
jornalistas.

Jogadores realizaram treino pesado ontem pensando no amistoso de domingo

Cinema nordestino
De hoje a domingo acontece a mostra de cinema
nordestino no Teatro Clara Nunes, com exibição de curtas
e longas. Rua Graciosa, 300, fone 5056-3366. Retirar
ingresso uma hora antes.

Diadema

O Analista de Bagé e a super fêmea
História do Freud dos Pampas e sua noiva Margarida. Hoje
às 21h no Teatro Municipal, no Paço, fone 4555-0086. In-
gresso a R$ 20 a inteira e R$ 10,00 a meia.

A revolta dos brinquedos
Cansados de serem maltratados, os brinquedos organizam
uma suposta vingança contra a menina que é a dona deles.
Amanhã às 14 e domingo às 16h. No Teatro Municipal,
endereço e fone acima. Grátis.

Mauá

Amanhã às 19h -  Biodiversidade (3m), A árvore da misé-
ria (12m), O som da luz do trovão (20m), Maracatu
Maracatus (14m), Bom te ver (5m), O pedido (15m),
Amarelo manga (100m).

Domingo às 15h -  No fiel da balança (5m), São Luiz Ca-
leidoscópio (8m), Leviatã (20m), Simião Maretiniano - ca-
melô do cinema (13m).

Domingo às 18h30 -  Performance de Hermano
Figueiredo, Hip hop com dendê (15m) e O rap do Peque-
no Príncipe contra as almas sebosas (75m).

Hoje às 19h - Corisco
e Dadá (108 minutos) Educação ambiental

Para comemorar o Dia Internacional do Meio Ambiente,
uma série de atividades de educação ambiental acontecem
no antigo mercado de Paranapiacaba. Domingo das 9h às
17h.

Santo André

Cultura Pataxó
Os índios da aldeia Pataxó de
Coroa Vermelha, na Bahia,
apresentam seus cânticos e
danças. Amanhã às 16h no Sesc,
Rua Tamarutaca, 302, fone
4469-1200. Grátis.

Russo in concert
O músico resgata o som de rua
usado pelos negros de New
Orleans. Amanhã às 21h e
domingo às 20h no Teatro
Cacilda Becker, no Paço, fone
4348-1081. Ingresso a R$
30,00, R$ 20,00 se antecipa-
do e R$ 10,00 para estudantes
e idosos.

São Bernardo

São Paulo

Imagens do Trabalhador - A CUT e a Cinemateca realizam a mostra Imagens do Traba-
lhador, com filmes nacionais e estrangeiros que trazem como temas a luta operária. O ob-
jetivo é promover diálogo entre o pessoal que gosta de cinema e o movimento sindical. Na
Sala da Cinemateca, Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana, fone 5081-2954.
Ingresso a R$ 8,00 e R$ 4,00 para quem apresentar carteirinha de sindicalizado, carteira
de trabalho ou recibo de autônomo. Grátis para estudantes das escolas públicas.

Hoje - 17h - Braços cruzados, máquinas paradas (82m)
19h - Debate com o tema A classe operária ainda vai ao cinema?
21h - Chapeleiro (25m) e Garotas do ABC (124m)

Amanhã - 16h - Companhia Docas de Santos (65m)
17h20 - Trabalhadoras metalúrgicas (15m) e Linha de montagem (90m)
19h15 - Kuhle Wampe (80m)
20h50 - Os companheiros (130m)

Domingo - 14h - Coal face (11m) e Companhia Paulista de Estradas de Ferro (48m)
15h15 - O machão (88m)
17h - A queda (120m)
19h15 - Peões (85m)
21h - Garotas do ABC (124m)

(11) 4979.3413
(11) 4979.3455
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PLR

Mais nove propostas são aprovadas

Assembléia aprova acordo na Dana Amortecedores

Inglês e Informática na Regional
Santo André por R$ 29,00

Seja um profissional qualificado. Faça já
sua matrícula para o curso de Inglês e de
Informática na Regional Sto André.

Existem vários dias e horários de aula, inclu-
sive aos sábados. A mensalidade é de R$ 29,00 e
o material didático de Inglês é dividido em 3 x de
R$ 31,00 e o de Informática em 2 x de R$ 28,00.
O curso de Inglês tem ênfase em conversação
voltado para o mercado de trabalho.

O curso de Informática é de Windows
Xp, Office Xp, novas tecnologias e Internet e
no 2º módulo Web Designer, sendo 01 (um)
aluno por micro. As aulas são realizadas na
Regional Santo André. Faça já sua matrícula
na rua Senador Flaquer, 813, das 9h as 19h.
Informações: 3439-1382 ou 4427-4802. Ma-
trículas até dia 03/06. Vagas Limitadas.

Em assembléia, os traba-
lhadores na Projet, em São
Bernardo, aprovaram a pro-
posta de PLR. Graças a mo-
bilização dos companheiros,
a proposta é melhor e dife-
rente dos acordos fechados
nos anos anteriores.

Na última terça-feira, os
companheiros na Paschoal,
de São Bernardo, também
aprovaram a proposta de
PLR. Eles receberão a pri-
meira parcela em agosto e a
segunda em fevereiro.

Na Magnus Peças, o pes-
soal da unidade de Diadema
aprovou o acordo ontem, en-
quanto os companheiros na
unidade de São Bernardo
aprovaram o mesmo acordo
na quarta-feira. Eles recebem
a primeira parcela em 23 de
junho e a segunda em janei-
ro.

Os companheiros na
Dana Forjados, Dana Amor-
tecedores e Dana Echlin, em
Diadema, aprovaram o acor-
do em assembléias realizadas
ontem. A primeira parcela

vem segunda-feira, dia 5, e a
segunda em 25 de janeiro.

Hoje tem assembléia na
Dana Chassi.

Na Coldex, em Diade-
ma, a primeira parcela será
acertada hoje. A segunda, em
7 de dezembro.

Em Santo André, o pes-
soal na Gedel aprovou acor-
do para receber a primeira
parcela em julho e a segunda
em janeiro.

O acordo também vale
para o pessoal que presta ser-
viço na Mercedes.

A companheirada na
Galvanoplastia Mauá apro-
vou acordo ontem, depois de
haver rejeitado proposta na
semana retrasada.

Com mobilização, eles
conseguiram melhorar o va-
lor e vão receber a primeira
parcela em junho e a segun-
da em janeiro.

A mobilização também
colocou em pauta a efetiva-
ção do pessoal das terceiras.
“Essas ações fizeram a empre-
sa assumir compromisso de
debater o problema da ter-
ceirização”, disse o diretor do
Sindicato Geovane Corrêa.

Eica - Diferentemente
do publicado na Tribuna de
quarta-feira, a segunda par-
cela do pessoal da Eica será
paga em 31 de janeiro.

Trabalhadores na Magnus Peças aprovam proposta Acordo é aprovado também na Dana Forjados

Caso não encerrado
A Polícia Federal
prendeu ontem Antonio
de Albuquerque, irmão
de Eliana Tranchesi,
dona da Daslu. Ele é
diretor da empresa,
acusada de fraudar
importações com o
objetivo de sonegar
impostos.

Cadeião chique
Alburquerque está preso
no cadeião de
Guarulhos, onde
também está preso o
banqueiro Edemar Cid
Ferreira, dono do
Banco Santos.

Participação
A Prefeitura de
Diadema abre quarta-
feira o Congresso de
Educação.
Especialistas,
professores e
comunidade discutem as
diretrizes para a
educação nos próximos
dez anos.

Pingos nos is
O governo federal
destinou R$10 milhões
para a habitação em
São Bernardo neste
ano.

Reconhecimento
A Conferência
Internacional do
Trabalho, que acontece
na Suiça, vai
homenagear o Brasil
pelo combate ao
trabalho infantil.

Na pressão
Os estudantes
conseguiram barrar
projeto de lei na
Câmara Federal que
previa a expulsão de
alunos em atraso com
as mensalidades
escolares.

Pobre não tem vez
O Fórum Centro Vivo
afirma que existe um
política deliberada de
despejos, violações e
atentados contra os
moradores de rua de
São Paulo.

Juros

Os mais baixos em dez anos
O Banco Central (BC) reduziu em meio

ponto percentual os juros da economia brasilei-
ra, que passaram de 15,75% para 15,25% ao
ano. Com a decisão, a taxa é a mais baixa  desde
que passou a ser definida pelo BC, há dez anos.
É também a menor taxa real (descontada a infla-
ção) desde dezembro de 2004.

Foi a oitava queda seguida dos juros, em um
processo iniciado em setembro do ano passado, quan-
do as taxas estavam em 19,75%. De lá para cá, os
juros caíram 4,5 pontos percentuais. Em 1997, du-
rante o governo FHC, eles alcançaram 39%.
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Política industrial

DICA DIEESE

Subseções Dieese do
Sindicato e da CUT Nacional

9º Concut

Congresso da CUT começa
na próxima segunda-feira
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Publicação diária  do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC

Mercadante pede audiência
pública no Senado

Congresso será um dos mais importantes devido ao momento político que o País atravessa

As mani-
festações reali-
zadas pelos
companheiros
na Volks re-
percutiram no
poder legis-
lativo. O senador Aloízio
Mercandante (PT-SP) enca-
minhou requerimento convi-
dando a Volks, sindicatos de
metalúrgicos e a Anfavea pa-
ra uma audiência pública pa-
ra debater a intenção da
montadora de demitir e cor-
tar direitos. O requerimento
foi aprovado na Comissão de
Assuntos Econômicos do Se-
nado.

Já o deputado Mário
Reali (PT) conseguiu aprovar

Tem início na próxima
segunda-feira, às 19h30, o 9º
Congresso Nacional da Cen-
tral Única dos Trabalhadores,
o Concut. O evento deve con-
tar com a participação de
mais de 2.000 pessoas entre
delegados, convidados e ob-
servadores nacionais e inter-
nacionais. Cerca de 40 enti-
dades, representando 20 pa-
íses, já confirmaram presen-
ça no encontro que será rea-
lizado até sexta-feira no Cen-
tro de Convenções Anhembi,
em São Paulo.

“Este será um dos maio-
res e mais importantes con-
gressos que a CUT já reali-
zou, devido ao momento his-
tórico que vive o País, ao cres-
cimento da Central e a sua
importância política na defe-
sa e avanço dos direitos dos
trabalhadores”, disse o secre-
tário-geral Artur Henrique
da Silva.

Até a tarde de ontem, já
haviam sido retirados na sede
da CUT mais de duas mil
cópias dos documentos, teses,

O Tribuna no Ar de
amanhã entrevista o presi-
dente do Sindicato José Lopez
Feijóo. Ele fala sobre a luta
dos trabalhadores na Volks e
comenta as consequências
que podem provocar aos tra-
balhadores brasileiros as de-
missões e os ataques aos direi-
tos que a montadora anun-
ciou. A entrevista é uma óti-

Volks

medida seme-
lhante  na Co-
missão de Fi-
nanças e Or-
çamento da
As semblé i a
Legislativa de

São Paulo. Também serão
convidados representantes da
empresa e dos sindicatos. As
datas para as duas audiências
não foram marcadas.

Reali ressalta que além
do impacto sobre os trabalha-
dores, as demissões irão afe-
tar a cadeia automotiva na
região, bem como  o comér-
cio e o serviço local. “A socie-
dade precisa se envolver na
discussão desta grave situa-
ção”, disse o parlamentar.

A luta na Volkswagen
ma oportunidade para que
familiares dos trabalhadores
na Volks compreendam o
que acontece na fábrica.

O Tribuna no Ar é apre-
sentado por Sérgio Nobre, di-
retor de organização do Sin-
dicato, e é transmitido aos sá-
bados, às 12h, e nos dias de
semana, às 19h, pelos 1.570
Khz da Rádio ABC-AM.

O programa Repercute
fez uma entrevista com a so-
cióloga e diretora do escritó-
rio da Organização Interna-
cional do Trabalho no Brasil,
Laís Abramo, sobre trabalho
decente. Ela fala sobre traba-

Trabalho decente
lho infantil, trabalho escravo,
saúde do trabalhador e igual-
dade de gênero. O Repercu-
te é transmitido aos sábados,
às 22h, na Bandeirantes, ca-
nal 13, e aos domingos, às
11h, na Rede TV, canal 9.

textos de contribuição e o-
rientações gerais, demons-
trando o interesse dos dele-
gados em se preparar para a
maratona de debates.

Confira a programação
Terça-feira haverá a lei-

tura, debate e aprovação do
Regimento Interno e uma
discussão sobre conjuntura
nacional e internacional. À
tarde acontece a conferência

A CUT - papel na construção
de um projeto de desenvolvi-
mento nacional, relação com
governos democrático-popula-
res e movimento social.

Quarta-feira a direção
faz um balanço do mandato
e ocorrem discussões sobre a
estratégia da CUT, além de
um debate sobre política ex-
terna com o ministro Celso
Amorim. No dia seguinte, o
debate é sobre a relação da

Central com os movimentos
sociais. Também serão vota-
das as resoluções.

Às 10h de sexta-feira ter-
mina o prazo para inscrição
de chapas concorrentes à di-
reção e começa a votação. Às
15h será divulgado o resul-
tado da eleição, seguido pela
posse da direção executiva
nacional da CUT e do Con-
selho Fiscal para a gestão
2006 - 2009.

Mercadante Mário Reale

O modelo de política in-
dustrial que vigora atual-
mente no Brasil ainda sofre
grandes influências das po-
líticas implementadas nas
décadas de 50 e 70. Naque-
la época, o governo realizou
medidas para proteger o
mercado interno e atrair o
capital estrangeiro, enfa-
tizando o processo de su-
bstituição de importações.
Medidas que resultaram em
uma consistente base indus-
trial no setor metalmecâ-
nico, mas não tiveram a mes-
ma eficiência em setores re-
levantes como eletrônica e
informática. Historicamen-
te, isto explicaria o motivo
da baixa taxa de inovação
da indústria brasileira.

Passados 25 anos, o
governo federal retomou a
agenda e a discussão sobre
a Política Industrial no Bra-
sil. Em 2004, foi definido o
documento chamado de Dire-
trizes de Política Industrial,
Tecnológica e de Comércio
Exterior - PITCE. Ele tem
por objetivo recuperar a
prática de formular e ge-
renciar política industrial e
tecnologia integrada e au-
mentar o investimento em
pesquisa e desenvolvimento.

Uma das prioridades
deste programa é aumentar
o porte e o nível de inova-
ção das empresas brasileiras
e estimular atividades por-
tadoras de futuro (biotecno-
logia, software, eletrônica,
nanotecnologia, energia
renovável, bicombustíveis).

O documento de Dire-
trizes de Política Industrial,
Tecnológica e de Comércio
Exterior tem os olhos volta-
dos para o futuro. É uma ini-
ciativa do governo federal
de integrar o conjunto das
políticas, visando aumentar
a eficiência produtiva, ino-
var o desenvolvimento tec-
nológico e a inserção exter-
na.

A implementação desta
política é de fundamental
importância na busca de um
novo ciclo de crescimento e
desenvolvimento sustentado
para o Brasil.


