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Santo André
Filme sobre o encontro de duas
irmãs, 45 anos depois de separadas
por desavenças amorosas e
conflitos familiares. Do diretor
Joel Zito Araújo, Filhas do Vento
recebeu oito prêmios no Festival
de Gramado e foi considerado o
melhor filme da Mostra
Tiradentes. Com Milton
Gonçalves, Ruth de Souza, Léa
Garcia e Taís Araújo. Hoje, no
Centro de Formação Celso Daniel
(ao lado da Sede do Sindicato), às
18h. Entrada franca.

Santo André

Diadema

O poeta e ensaísta Cláudio Daniel lança livro reunindo poesias de
autores de Angola. Hoje às 20h na Casa da Palavra, na Praça do
Carmo, 171, fone 4992-7218.

Praça do Samba na Praça
Lauro Michels, no Centro.
Amanhã às 14h.

Kizomba

Hip Hop

Apresentação de grupos de dança, teatro, ginástica e música. Roda de
capoeira e exposição de quadros de negros da cidade. Amanhã, às 9h,
no CESA Vila Floresta, na Rua Parintins, 344, fone 4425-6206, e
CESA Jardim Santo Alberto, Rua Petrogrado, s/nº, fone 4975-1707.

Encerramento da Semana
Zulu Nation, com dança de
rua, grafite e perfomance de
DJs. Amanhã às 14h no
Centro Cultural Canhema,
Rua 24 de Maio, 38, fone
4075-3792.

Kantoluanda

Encontro de Hip Hop
Apresentações de grupos de rap, grafite e dança, com vídeo e debate
sobre a Consciência Negra. Domingo, das 10h às 18h, na praça da
Árvore, no Sítio dos Vianas.

Samba
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A cantora e compositora vai apresentar
seus grandes sucessos e músicas inéditas
do novo CD. Abertura com Kléber
Albuquerque. Domingo, a partir das
14h no Parque Central, Rua José
Bonifácio, s/nº, Vila Assunção.

São Bernardo

Baile da AMA-ABC - A Banda
Flashy anima o baile da Associação dos
Metalúrgicos Aposentados do ABC
(AMA-ABC) amanhã, às 18h30, na
Sede do Sindicato. Preços populares,
com reserva de
mesas até hoje às
17h, pelo telefone
4127-2588.

P 7,7% na tabela do Imposto de Renda
P Salário mínimo a R$ 420,00
P 40 horas semanais
Esta é a pauta de reivindicações que a CUT
levará ao governo e ao Congresso Nacional no
próximo dia 6 de dezembro.
Página 3

Campanha salarial no Grupo 10

ASSEMBLÉIA DE HOJE É NA SEDE,
EM SÃO BERNARDO, ÀS 18H
Página 2

Diadema tem nova
farmácia popular
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Hoje tem Filhas do
Vento no Celso Daniel

Domingo tem Rita
Lee em Santo André

13º salário engorda
a economia
Página 3
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Eleições nos EUA

CIPA

Bush sofre derrota histórica

Eleição na
Karmann-Ghia e
na Autometal

NOTAS E RECADOS
Importância
“O PT já tem o cargo
mais importante do
governo, que é o de
presidente da
República”, afirmou
Lula.
Manipulação
A produção industrial
caiu por causa dos juros
altos. O resto é
bobagem.
Alívio
Torcedores de Palmeiras
e Corinthians
começaram a respirar
aliviados. Como estarão
segunda-feira?
Privataria
Com uma martelada,
FHC entregou a Vale do
Rio Doce por R$ 3
bilhões. Em nove meses
desse ano, a empresa
lucrou três vezes mais.
Crime
O lucro de 10 bilhões da
Vale, que daria para
pagar outro Fome-Zero,
vai para o bolso de um
ricaço qualquer.
Tá certo
A Justiça decidiu que a
Lei de Anistia não
impede a abertura de
processo contra
militares acusados de
tortura durante o
regime militar.
Inédito
O primeiro processo é
contra o coronel
reformado Carlos
Alberto Brilhante Ustra,
acusado por cinco
pessoas de uma mesma
família por sequestro e
tortura entre 1972 e
1973.
Tem que apurar
Ustra chefiou o DOICodi de São Paulo entre
70 e 74, período em que
foram registradas 502
denúncias de torturas e
40 mortes no órgão.
Olha a grana!
A mega-sena acumulou
e paga R$ 11 milhões. A
aposta deve ser feita até
às 18h de amanhã.
Perda
Morreu na noite de
quarta-feira, em São
Paulo, aos 86 anos, o
músico Mário Zan,
autor de Chalana e um
dos maiores sanfoneiros
do Brasil.
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A derrota esmagadora
do Partido Republicano, de
George W. Bush, nas eleições
dos Estados Unidos foi
provocada pelo voto de protesto dos americanos contra
a invasão e ocupação no Iraque.
“O voto destas eleições
não foi para os democratas
mas foi contra o presidente
Bush e a guerra”, comentou
Charlei Cook, um dos mais
respeitados jornalistas políticos americanos.
O Partido Democrata
obteve sua maior vitória em
12 anos e conquistou a maioria na Câmara e no Senado,
além de vencer em 20 dos 36
Estados americanos que escolheram governadores. Agora
tem 28 dos 50 governos.

Políticos do Partido Democrata comemoram a vitória obtida contra Bush

Na tentativa de jogar a
responsabilidade pela derrota em outros políticos, Bush
demitiu o ultra-conservador
secretário da Defesa, Donald
Rumsfeld, ligado à Guerra no
Iraque e à estratégia anti-terror promovidas pelo governo
americano. Novas mudanças
irão ocorrer.

Ainda não está claro
como a derrota dos republicanos vai refletir no Brasil.
Temas como a ALCA, relações bilaterais, protecionismo
comercial e outros voltarão a
ser discutidos, com o poder
de influência de Bush bastante diminuído.

Liberdade de expressão

Manifesto contra condenação de Emir Sader
Já conta com mais de
dez mil pessoas o abaixo-assinado de apoio ao sociólogo
Emir Sader. O documento
protesta contra sua condenação pela Justiça a um ano de
prisão e a perda do emprego, por publicar artigo denunciando o senador Jorge
Bornhausen como racista.
Sader pode recorrer da sentença.
Professor da Universida-

de Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), Sader afirma que
Bornhausen, presidente do
PFL, cometeu atitude racista
ao afirmar que a gente vai se
ver livre dessa raça por pelo
menos 30 anos.
O senador se referia ao
PT e demais partidos de esquerda, ao comemorar o estouro da crise política.
Sader vê ligações entre a
sentença judicial e o momen-

Serviço

to político do País. “Expressei minha indignação diante
da forma com que as elites
brancas tratam o povo, referindo-se a raça, corja, gentalha, populacho e qualificativos
dessa ordem”, diz ele.
Quem quiser aderir ao
manifesto em defesa da livre
manifestação de pensamento
deve enviar sua mensagem para
ivana@boitempoeditorial.
com.br

Seminário de Saúde e
Trabalho
Terminam hoje as
inscrições para o
Seminário de Saúde e
Trabalho, que acontece
amanhã no Centro de
Formação Celso Daniel.
As inscrições devem ser
feitas com Tiana, pelo
telefone 4128-4200,
ramal 4230.
Usimatic
Reunião terça-feira, na
Regional Diadema, para
discutir vale-compra e
outros assuntos
internos. Pessoal da
tarde, às 11h30; pessoal
da manhã, às 14h; e
pessoal do turno fixo, às
17h30.
Direitos trabalhistas
Os Departamentos
Jurídico e de Formação
do Sindicato promovem
curso especial sobre
tramitação de um
processo trabalhista,
sexta-feira da próxima
semana, no Centro de
Formação Daniel. Será
das 9h às 17h, com
pausa para almoço.
Inscrições no
Departamento de
Formação, pelo telefone
4128-4200, ramal 4206

ANUNCIE NA TRIBUNA

9992-0326

Publicidade

Diadema abre 2ª farmácia popular
Desde ontem, Diadema
conta com sua segunda Farmácia Popular. Ela está instalada na rua Luis Carlos Prestes, 712, no bairro Campanário. A iniciativa é resultado de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o
governo federal.
São 107 tipos de medicamentos com preços entre
30% a 90% mais baratos.
Além desta, o ABC conta
com outras três Farmácias
Populares. Os endereços são:

Publicação diária do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC

Santo André - Rua Coronel Seabra, 321, no Ipiranguinha, junto à Coopervolks.
Diadema - Rua Professora Vitalina Caiaffa Esquível,
54, Centro, próximo à Câmara Municipal.
Ribeirão Pires - Av. Santo André, 236, Centro Alto,
próximo à Igreja Matriz.
Elas atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às
18h, e aos sábados, das 8h ao
meio-dia.
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Os trabalhadores na
Karmann-Ghia, em São
Bernardo, realizam eleição
para a CIPA na segunda-feira. Vote nos companheiros
comprometidos com a luta.
Vote em Carlos Teixeira
Martins, nº 13 (ferramentaria, células 1 e 2) e em José
Ferreira de Lima Neto, o Zé
Empilhador, nº 5 (estamparia).
Autometal
Segunda e terça-feira,
o pessoal na Autometal, em
Diadema, escolhe seus novos cipeiros. O Sindicato
apóia os candidatos que têm
compromisso com melhores
condições de trabalho e de
segurança.
São eles: André Luiz
Castelo, o André Gordinho;
Luiz Cirilo de Souza Neto,
o Capoeira; Romeu Ribeiro
Cruz, o Matogrossense; Francisco Carlos Cespedes, o
Chicão; José Júnior Ramos
Araújo, o Sagui, José Ferreira dos Santos, o Zé Ferreira; Gilberto da Rocha, o
Amendoim; Adelmo Gonçalves da Silva, o Sarita; e
Marcio Alves dos Reis.

FIQUE
SÓCIO DO
SINDICATO
Publicidade
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Marcha a Brasília

DICA DIEESE

Reajuste do mínimo e correção
da tabela estão na pauta

Redução da
jornada de
trabalho

A CUT definiu ontem
com as demais centrais sindicais a pauta da Marcha a
Brasília, que será realizada dia
6 de dezembro.
Antes dessa data, os sindicalistas organizarão atos estaduais para informar a população e preparar os trabalhadores sobre a Marcha.
O movimento vai reivindicar do governo e do Congresso Nacional aumento de
20% no salário mínimo, que
passaria de R$ 350,00 para
R$ 420,00 no próximo ano;
correção de 7,7% na tabela
do Imposto de Renda, para
zerar a inflação dos quatro
anos de governo Lula; e redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais.
O presidente da CUT,
Artur Henrique, acredita que
é possível alcançar os objetivos da Marcha porque as reivindicações contribuem para
o desenvolvimento do País.
“Está provado que ao aumentar a renda do brasileiro, a
economia cresce e se desenvolve por causa do aumento
do consumo e da produção”,
garante.
Para o dirigente, o impacto do reajuste no mínimo
nas contas das prefeituras e da
Previdência são compensados
pelo crescimento da atividade econômica. “São quase 30
milhões de pessoas que recebem o mínimo, entre aposentados e assalariados, que comprariam e consumiriam

Desde 2004 a CUT é uma das organizadoras da Marcha a Brasília

mais”, destaca Artur.
Ontem, os senadores e
deputados da Comissão Mista Especial de Salário Mínimo aprovaram o envio de um
projeto de lei que aumenta o
mínimo para R$ 400 a partir de março, antecipando em

um mês o reajuste que neste
ano saiu em abril.
Já a Comissão de Orçamento vai analisar projeção
do governo de que o mínimo
deverá subir para R$ 375,00
no próximo ano, uma alta de
7,14%.

13º colocará
R$ 53 bilhões na economia
O 13º salário vai injetar
R$ 53 bilhões na economia
brasileira até o final do ano,
segundo estimativa do Dieese.
Esse dinheiro inclui a parcela
que será paga aos trabalhadores com carteira assinada e aos
aposentados do INSS.
No total, 61 milhões de
pessoas receberão o pagamento. Cerca de 24 milhões
(40%) são aposentados ou
pensionistas, que ganharão
R$ 12 bilhões.
Os trabalhadores formais correspondem a 37
milhões (60%).
Eles embolsarão R$ 41

bilhões.
O Dieese calcula que o
número de pessoas que ganhará o 13º em 2006 é 3%
superior ao de 2005. Em
torno de 1,6 milhão de pessoas passou a receber o benefício por ter requerido
aposentadoria ou pensão.
Os demais se incorporaram
ao mercado de trabalho ou
formalizaram o vínculo
empregatício.
O 13º salário é pago em
duas etapas. A primeira até
30 de novembro. A segunda parcela tem de ser depositada até 20 de dezembro.

Grupo 10

Assembléia é na Sede
em São Bernardo
O pessoal nas empresas
do Grupo 10 tem assembléia
hoje para avaliar a proposta
de acordo da campanha salarial, que é esta:
- Reajuste de 5% a partir de novembro. O indíce
traz a reposição da inflação,
estimada em 2,61%, e também um aumento real de cerca de 2,33%

- Reajuste do piso em 6%
para quem trabalha em empresas com até 50 trabalhadores.
- Reajuste do piso em
5,5% nas empresas entre 51
e 500 trabalhadores.
- Reajuste de piso em 5%
nas empresas com mais de
500 trabalhadores.
- Manutenção das cláu-

sulas sociais.
A assembléia será realizada na Sede do Sindicato, em
São Bernardo, e não em
Diadema como a Tribuna informou ontem, já que o salão
da Regional estará ocupado
com atividade educacional.
Todos os trabalhadores
nas empresas do Grupo 10
estão convocados. Participem!

O professor de economia da Unicamp Márcio
Pochmann, um dos principais pesquisadores do mercado de trabalho brasileiro,
afirmou que atualmente temos condições de reduzir a
jornada de trabalho para 4
horas por dia e apenas 3
vezes por semana.
O crescimento progressivo da longevidade também permitiria adiar o ingresso no mercado de trabalho para depois dos 25 anos
de idade.
O aparato técnico do
capitalismo - a informá-tica,
automação, robótica, entre
outros instrumentos tecnológicos - tornariam a redução
da jornada de trabalho possível.
Para obter estas projeções, Pochmann recorreu à
História.
Ele analisou o ganho da
produtividade física das últimas três décadas em relação ao número de trabalhadores de todo o mundo para
fazer as afirmações “revolucionárias”.
Segundo ele, suas idéias
podem parecer de um louco,
mas, há 120 anos, no Massacre de Chicago, que originou o Dia do Trabalho, os
operários reivindicavam jornada de 8 horas por dia, cenário vivido atualmente apenas por algumas empresas
no Brasil.
A redução da jornada
de trabalho nunca foi um
tema fácil de ser discutido.
Em todo o mundo, independente como a forma da redução da jornada se verifique, a classe empresarial
tende a ser avessa a esta reivindicação, entendendo-a
como aumento de custos, redução dos volumes de produção e de competitividade.
O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC sempre teve
entre suas bandeiras de luta
a redução da jornada de trabalho sem redução dos salários e limite de horas-extras, com o objetivo de melhorar as condições de vida
dos trabalhadores e a manutenção e expansão do nível
do emprego.
Estes e outros temas relacionados ao mercado de
trabalho precisam fazer parte da agenda do Congresso
Nacional com urgência.
Subseções Dieese do
Sindicato e CUT Nacional

