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Volks

PROPOSTA
APROVADA
PROPOSTA
APROVADA

Assembléia ontem à tarde (foto) aprovou proposta para abertura de PDV que
garantirá investimentos na produção de dois novos modelos na Anchieta.

Bancários voltam
a parar agências

Categoria espera proposta há mais de um mês.
Enquanto isso, banqueiros levam juízes a feriadão

de luxo. Página 2

Maria Rita canta
em Santo André

Página 4
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Temporada de Teatro Consorte

Santo André

São Bernardo Diadema

Mauá São Caetano

Acompanhada de banda, a cantora mostra as
músicas de seu álbum Segundo. O violonista Robson
Miguel faz a abertura. Domingo às 14h no Parque
Central, Rua José Bonifácio s/n, Vila Assunção.
Grátis.

O tradicional
grupo
apresenta
clássicos
como Saudosa
Maloca,
Samba do
Arnesto e
Trem das
Onze. Amanhã
às 19h no
Clube União
Lyra-Serrano,
em
Paranapiacaba.

Demônios da Garoa

Querido mundo
Com texto de Miguel Falabella e Maria Adelaide Amaral, a comédia
discute a vida de um casal de vizinhos. Amanhã às 21h e domingo
às 19h, no Teatro Municipal, no Paço, fone 4433-0789.

Orquestra Jovem do Estado
Formada por 70 estudantes de música, a orquestra executa obras
de Mozart e Tchaikovski. Amanhã às 16h no Sesc, Rua Tamarutaca,
302, fone 4469-1200.

Maria Rita

Adulto
Caindo na real, hoje às 20h.
Nosotros ou Os prisioneiros do amor, amanhã às 21h.
Pedido de casamento, domingo às 20h.

Infantil
Uma cidade chamada chocolate, amanhã às 16h.
Um dia de pic e nic, domingo às 16h.
A vassoura voadora, domingo às 17h30.

Aos anjos caídos
Show poético-musical com base no livro de mesmo
nome do poeta Jair Rodrigues da Silva. Domingo às 19h
no Teatro Abílio Pereira de Almeida, Praça Cônego
Lázaro Equini, 240, Baeta Neves, fone 4348-1081. In-
gressos a R$ 5,00 e R$ 2,50 para estudantes e idosos.

Orquestra filarmônica
Sob a regência de Roberto Tibiriçá, a orquestra apre-
senta concertos de repertório amanhã e depois nos
seguintes locais:
Sábado às 21h no Teatro Lauro Gomes, Rua Helena
Jackey, 171, fone 4368-3483, Rudge Ramos. Retirar
ingressos uma hora antes.
Domingo às 18h no Parque Municipal Eng. Salvador
Arena, Av. Caminho do Mar, 2.980, Rudge Ramos,
fone 4368-1246.

No Teatro Elis Regina, Av. João Firmino, 900,
fone 4351-3479.  Os ingressos para peças adultas

custam R$ 12,00, peças infantis valem R$ 10,00 e na
sala alternativa custam R$ 8,00. Estudantes, idosos e

menores de 12 anos pagam meia.

A era do rádio
O espetáculo relembra músicas dos anos 20 e 30, revisitando Noel Rosa,
Pixinguinha, Orlando Silva e Aracy de Almeida. Hoje às 19h30 no Centro
Cultural Taboão, Av. D. João VI, 1.393, fone 4077-1643. Grátis.

Solistas de Violão
Show no qual quatro solistas de violão
apresentam composições de Villa-Lobos,
Dilermando Reis e Ernesto Nazareth. Hoje às
19h30 no Centro Cultural Canhema, Rua 24 de
Maio, 38, fone 4075-3792. Grátis.

O capeta de
Caruaru
Comédia na qual irmãos
gêmeos se encontram em
Caruaru, provocando a
maior confusão na
cidade. Amanhã às 20h e
domingo às 19h no
Teatro da Fundação das
Artes, Rua Visconde de
Inhaúma, 730, Bairro
Nova Gerti, fone 4238-
3030. Ingressos a R$
12,00, R$ 6,00 a meia e
R$ 8,00 como filipeta.

Água Viva
Com texto de
Clarice Lispector e
interpretação de
Suzana Vieira (foto),
a peça conta a
história de uma
mulher solitária, promovendo um mergulho no
universo feminino. Hoje e amanhã às 21h.
Ingressos a R$ 30,00, R$ 15,00 a meia e
R$ 20,00 antecipado. No Teatro Municipal, no
Paço, fone 4555-0086.

A bela adormecida
A peça fala da história da princesa Aurora que é
enfeitiçada pela malvada Maléfica. Domingo às
16h. Ingressos a R$ 10,00, R$ 5,00 a meia e
R$ 8,00 com filipeta. No Teatro Municipal, no
Paço, fone 4555-0086.

Divulgação

Divulgação
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Bancos pagam feriadão de juízes
Escândalo

Diadema prorroga inscrição ao ProJovem

Serviço

Segundo Luiz Cláudio, bancários esperam proposta há mais de um mês

Publicidade

As negociações entre
bancários e banqueiros, que
deveriam ter acontecido na
semana passada, foram can-
celadas porque os donos dos
principais bancos do País es-
tavam em um seminário pa-
trocinado pela Fenaban (a
federação dos bancos) com a
presença de juízes, desembar-
gadores e acompanhantes
durante o feriadão de 7 de
setembro. De cada 100 ações
analisadas pela Justiça, cerca
de 30 são contra os bancos.

A denúncia é do Sindi-
cato dos Bancários de São
Paulo e acrescenta que as des-
pesas dos convidados foram
todas pagas pela Fenaban. O
encontro ocorreu no balneá-
rio de alto luxo de Coman-
datuba, um dos mais caros do
País. Apenas entre passagens
e hotel a Fenaban gastou,
pelo menos, R$ 182 mil.

Segundo o sindicato, 16
ministros do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) e 31
desembargadores de sete Es-
tados falaram para uma pla-
téia selecionada dos maiores
banqueiros brasileiros.

O seminário dos juízes
escandalizou a opinião públi-

ca e acionou o sinal amarelo
dentro do próprio Judiciário.
O Conselho Nacional de Jus-
tiça expediu uma resolução
que proíbe expressamente “a

participação de magistrados
em eventos que tenham por
finalidade a promoção de in-
teresses dos respectivos
organizadores”.

Para pressionar a Fena-
ban nas negociações que
ocorrerão hoje, os bancários
desenvolveram várias ações.
No ABC, atrasaram em uma
hora a abertura das agências
no Centro de Diadema.

Quarta-feira passada,
cerca de mil trabalhadores
nas agências centrais de São
Caetano realizaram movi-
mento semelhante. Em São
Paulo, 19 agências do Bra-
desco, Unibanco e Itaú fica-
ram fechadas ontem até o
meio-dia, envolvendo quatro

Mobilização da
categoria continua

mil bancários.
“A categoria quer nego-

ciar, espera uma proposta às
suas reivindicações apresenta-
das há mais de um mês”, pro-
testa o presidente do Sindi-
cato dos Bancários de São
Paulo, Luiz Cláudio Mar-
colino.

Os bancários querem
reposição da inflação, au-
mento real de 7,5%, maior
PLR, 14º salário, 13ª cesta
alimentação e vale-alimenta-
ção de R$ 300,00, entre ou-
tros pontos.

Embrulhão
Serra disse que acabou
com as escolas de lata
no Estado e que agora
só existem escolas
metálicas. Qual a
diferença entre as duas?

Bom
O emprego na indústria
brasileira cresceu 0,3%
em agosto na
comparação com julho,
diz o IBGE.

Boa sorte
Ninguém acertou na
Mega Sena. O próximo
sorteio é amanhã e o
prêmio pode chegar a
R$ 15 milhões.

Cáries tucanas
FHC gastou R$ 56
milhões no setor
odontológico. Alckmin,
em São Paulo, não
investiu
um tostão em saúde
bucal.

Compare
Lula aplicou R$ 545
milhões em odontologia,
formou 14 mil equipes e
atendeu 14 milhões de
pessoas. Em São Paulo,
são 822 equipes e cinco
milhões de
atendimentos.

Dono da bola
Três dias depois de ter a
candidatura aceita,
Collor chegou ao
primeiro lugar nas
pesquisas em Alagoas.
Só que ele é dono do
instituto que fez as
pesquisas.

É pouco?
A juíza que validou o
gol de um gandula foi
suspensa por 15 dias. O
bandeirinha pegou um
mês de gancho. A
punição não é pequena
para o tamanho do
erro?

 Boa notícia
O número de queimadas
caiu 45% este ano na
Amazônia e atingiu a
menor quantidade
desde 2001.

Não pode
Pesquisa revela que
15% dos motoristas
brasileiros dirigem
alcoolizados. Maior
fiscalização e penas
severas são
aconselhadas por
especialistas.

Seminário sobre
processo é adiado
Programado para
acontecer hoje, o
seminário Procedimentos
Judiciais, sobre as fases e a
burocracia para a
tramitação de um
processo, foi transferido
para o próximo dia 29, às
9h, no Centro de
Formação Celso Daniel.
Para participar é
necessário inscrição prévia
no Departamento de
Formação, pelo telefone
4128-4200, ramal 4232,
até o dia 28.

Plenária com pessoal
de motores na Mercedes
Os trabalhadores no setor
de motores na Mercedes-
Benz estão convocados
para plenária no domingo
para discutir os problemas
e o futuro do setor. O
encontro começa às 9h30,
na Sede do Sindicato, em
São Bernardo.

Turma do Promotoras
Legais se forma amanhã
Sábado tem a formatura
da segunda turma do curso
de Promotoras Legais, a
partir das 15h, no Celso
Daniel. O evento vai
contar com uma palestra
da advogada Maria
Amélia de Almeida Teles
sobre a lei Maria da
Penha, que pune a
violência doméstica.

Os moradores de Dia-
dema têm até 30 de setem-
bro para se inscrever no Pro-
Jovem, programa do governo
federal executado em parce-
ria com a Prefeitura.

O programa é destinado
a jovens com idade entre 18
e 24 anos, que terminaram a
4ª série, mas não concluíram
o ensino fundamental e estão
fora do mercado de trabalho
formal. O curso oferece for-
mação escolar e iniciação pro-
fissional, com duração de um
ano. Cada aluno receberá
uma bolsa-auxílio de R$
100,00.

As novas inscrições são
aceitas pelo telefone 0800-
642-77-77, das 7h às 23h. A
ligação é gratuita.

Os já inscritos podem
fazer suas matrículas até 11
de outubro, de segunda a
sexta-feira, das 9h às 16h,
nos seguintes locais: Ginásio
Mané Garrincha, Centro

Cultural Serraria, Centro
Público Thereza Lino, Cen-
tro Público Paineiras, NAP
Eldorado e no Centro de Re-
ferência da Juventude, no
Centro.

Explosão em um
andaime causou
a morte de dois
trabalhadores
que faziam
manutenção e
deixou outras
duas pessoas
feridas, ontem
pela manhã, num
prédio no bairro
do Morumbi, na
Capital.

Condições de trabalho
Reprodução
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Acordo abre PDV e garante
dois novos produtos

Volks

Feijóo afirmou na assembléia que negociações garantiram direitos e impediram a Volks de demitir como ela queria

Instituto refaz contas das bancadas
Eleições 2006

As previsões para a elei-
ção de deputados federais
apresentadas até agora apon-
tavam para uma forte redu-
ção da bancada de esquerda.

Numa delas, o Departa-
mento Intersindical de Asses-
soria Parlamentar (Diap) tra-
balhava com a estimativa da
redução da bancada do PT
para aproximadamente 60
deputados.

Após a campanha eleito-
ral, os números são outros. O
Núcleo de Estudos sobre o
Congresso (NECON) do
Instituto Universitário de Pes-
quisa do Rio de Janeiro, liga-
do à Universidade Candido
Mendes, apresentou as esti-
mativas ao lado:

Cenário com segundo turno

Partido Total de
votos

nº de
eleitos

Votação
mínima e
máxima

PT
PSDB
PFL

PMDB
PP

20%
16%
12%
11%
6%

102
82
61
56
30

16% - 23%
12% - 20%
8% - 15%
7% - 14%
3% - 10%

Cenário com vitória de Lula no primeiro turno

Partido Total de
votos

nº de
eleitos

Votação
mínima e
máxima

PT
PSDB
PFL

PMDB
PP

21%
15%
12%
11%
6%

108
78
61
56
30

17% - 24%
12% - 19%
8% - 15%
7% - 14%
3% - 10%

Correios

Proposta deve
evitar greve
Os trabalhadores dos

Correios, reunidos em as-
sembléias em vários Estados,
deverão aprovar o acordo
com a direção da estatal, que
propôs um reajuste de
9,18% para quase 110 mil
contratados. A proposta da
ECT (Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos) pode
evitar uma greve da catego-
ria, que estava disposta a
parar as atividades.

O Comando Nacional,
que havia proposto um au-
mento de 10%, recomendou
a aprovação do acordo, que
prevê ainda o pagamento de
um abono de R$ 800, eleva-
ção dos valores de vale-cesta e
vale-refeição ou alimentação.

Surge droga
contra ejaculação

precoce

Qualidade de vida

Pesquisadores da Uni-
versidade de Minnesota,
nos Estados Unidos, anun-
ciaram ter comprovado a
eficácia e a segurança do
primeiro medicamento es-
pecialmente desenvolvido
para tratar da ejaculação
precoce, informou a agên-
cia inglesa BBC.

Eles descrevem que a
substância ativa da droga, a
dapoxetina, aumenta de
três a quatro vezes a dura-
ção de uma relação sexual.
A ejaculação precoce é um
problema que afeta cerca de
30% dos homens e não exis-
tem medicamentos contra o
problema no mercado. Os
tratamentos conhecidos
normalmente envolvem
aconselhamento psicológico
e o uso de antidepressivos.

Segundo os cientistas, a
nova droga pode ser usada
cada vez que for necessária
e dispensa a sua ingestão por
um tempo prolongado.

Três minutos
Na pesquisa foram ana-

lisados mais de dois mil ho-
mens com problemas de
ejaculação precoce em grau
moderado a grave. No iní-
cio do estudo, esses homens
ejaculavam, em média,  me-
nos de um minuto após a pe-
netração.

Doze semanas depois,
esse tempo subiu para três
minutos e 19 segundo nos que
ingeriram 60 mg da droga. O
uso comercial da dapoxetina
ainda não foi liberado.

Correção
A privatização das rodovias

paulistas começou em
1998 e não em 1988

como publicou a Tribuna
em 6 de setembro último.

Por ampla maioria, os
trabalhadores na Volks apro-
varam ontem à tarde a pro-
posta negociada entre o Sin-
dicato e a direção da empre-
sa que abre PDV e garante a
vinda de dois novos produ-
tos para a fábrica Anchieta.
Quem aderir, terá indeniza-
ção adicional de 1,4 salário
por ano trabalhado.

“Não foi o melhor acor-
do, mas foi o acordo possível
depois de uma luta de resis-
tência diante do plano de
restruturação com retirada
de direitos que a empresa
queria anteriormente”, afir-
mou o presidente do Sindi-
cato José Lopez Feijóo. Ele
lembrou que os trabalhado-
res debateram a proposta des-
de segunda-feira e se ela foi
aprovada é porque tem ele-
mentos para ser aprovada.

Uma das resistências ao
acordo foi do pessoal que está
no CFE, pois não terá direi-
to ao mesmo valor do PDV.
Apesar da insistência, a em-
presa não abriu mão.

O Departamento Jurídi-
co do Sindicato está à dispo-
sição desses companheiros

para entrar na Justiça pedin-
do equiparação.

Feijóo reafirmou que o
objetivo das negociações era
o de garantir os direitos dos
trabalhadores e também im-
pedir a Volks de demitir
como ela queria. “Esses obje-
tivos nós atingimos”, afirmou.

O presidente do Sindi-
cato lembrou que, por ação

do Sindicato e dos trabalha-
dores, o processo de rees-
truturação da planta Anchieta
já tem cerca de 20 anos e pode
ser considerado um dos mais
lentos que se tem notícia.

“É uma resistência vito-
riosa, pois evitamos o fecha-
mento da fábrica e garanti-
mos o futuro da planta com
os dois novos produtos”, co-

mentou. Ele alertou que é
preciso reverter a lógica da
empresa de querer estabele-
cer concorrência entre os tra-
balhadores das diversas fábri-
cas espalhadas pelo mundo.

Sobre a atitude do go-
verno, que suspendeu o fi-
nanciamento do BNDES,
Feijóo considerou uma pres-
são correta.

FIQUE SÓCIO DO SINDICATO


