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PLR aprovada
na Makita

Começa a
campanha

salarial

O diretor do Sindicato, Paulo Dias, na assembléia dos trabalhadores na Makita, ontem. Página 2

Taxa de desemprego
cai no ABC
Segundo pesquisa do Dieese e Fundação
Seade o bom desempenho da indústria
automobilística reduziu o número de
trabalhadores desempregados no ABC.

LEIA TAMBÉM

Página 2

Guardas e professores
podem parar em
São Bernardo
Trabalhadores querem reajuste salarial e que
Prefeitura respeite direitos de promoção.
Página 3

“Pelo que joga-
mos, saiu barato.
O Grêmio poderia

ter feito três ou quatro
gols e se classificado”,
desabafou Luxemburgo
ontem.

Agora, o Santos
precisa vencer por
três gols de dife-

rença, quarta que vem,
na Vila. Vitória por 2x0
vai para os pênaltis. Os
demais resultados são do
Grêmio.

Luxemburgo faz
suspense sobre a
escalação do Pei-

xe para o grande clássi-
co de domingo contra o
Corinthians, na Vila.

O Timão apresen-
tou ontem Mor-
dei, o quinto jo-

gador que trouxe do Bra-
gantino para o Campeo-
nato Brasileiro.

Ontem, o Corin-
thians corria de-
sesperado para
inscrever o ata-

cante Clodoaldo na CBF
a tempo de ser escalado
domingo em lugar de
Finazzi, com lesão mus-
cular na coxa esquerda.

A diretoria avi-
sou que a in-
disciplina co-
metida por Ed-

mundo domingo é a últi-
ma que fará no Palmeiras.

O Cruzeiro a-
dianta que vai
jogar na re-
tranca contra o

Verdão, domingo, no Pa-
lestra Itália.

Às portas de uma
crise, o São Paulo
viaja para enfren-

tar o Paraná, líder invic-
to e único time com 100%
de aproveitamento na
competição.

O suíço Joseph Blatter,
candidato único, foi

reeleito para mais um man-
dato de quatro anos como
presidente da Fifa. Ele está
há 24 anos no cargo.
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Santo André

São Bernardo

Diadema

A saga do Zé da Fome
A peça mostra a história de um cabra não muito valente e
sua vida de paixão e desventuras. Amanhã às 16h no
Parque Salvador Arena, Av. Caminho do Mar, 2.980,
Rudge Ramos, fone 4368-1246.  Grátis.

Mágico Oliver
No espetáculo Utopia Show são apresentadas as clássicas
mágicas com um estilo próprio. Amanhã às 20h no Teatro
Lauro Gomes, Av. Helena Jackey, 171, Rudge Ramos,
fone 4368-3483. Retirar ingressos uma hora antes.

48 voltas em torno do Sol
A peça conta que, para escrever poesias, professor faz
viagens noturnas para visitar corações humanos. Amanhã
às 21h e domingo às 19h30 no Teatro Cacilda Becker, no
Paço, fone 4348-1081. Ingressos a R$ 10,00, R$ 8,00 se
antecipados e R$ 5,00 para idosos.

M. Brasil - Grupo apresenta clássicos da música popu-
lar brasileira. Amanhã às 20h30 no Teatro Elis Regina,
endereço e fone acima. Ingressos a R$ 5,00 e R$ 2,50
para idosos.

Menino troca vaca por
feijões mágicos. A mãe
joga os feijões fora e eles
brotam formando uma
árvore imensa que chega
até o céu. Domingo às 16h
no Teatro Elis Regina, Av.
João Firmino, 900,
Assunção, fone
4351-3479. Ingressos
a R$ 12,00, R$ 10,00
com filipetas e R$ 6,00
para idosos.

João e o
pé de feijão

Versos da
última estação
Espetáculo de dança contemporânea criado
e interpretado por Vanessa Macedo.
Amanhã às 21h no Teatro Municipal, no
Paço, fone 4433-0789. Grátis.

A paixão
do circo
Trapezistas, malabaristas e acrobatas fazem
uma releitura da vida e morte de Cristo.
Amanhã às 19h30 no Parque Celso Daniel,
Av. D. Pedro II, 940, Bairro Jardim.

Estamira
Exibido em DVD, o filme
documenta a história de
mulher que vive e trabalha em
aterro sanitário do Rio. O
filme recebeu diversos
prêmios em festivais. Amanhã
às 19h no anfiteatro do Teatro
Municipal, no Paço.

Arte nos bairros
Apresentação do musical infantil Ô bela Alice e de curtas
metragens produzidos pelos alunos da Escola Livre. Domingo a
partir das 13h no CESA Vila Sá, Av. Nova Iorque, s/n, fone 4997-
7557.

Amanhã
Oficinas de dança às 10h e às 14h  no Centro Cultural Nogueira, Rua Marcos
de Azevedo, fone 4071-9300.
Debate A inclusão social através das artes, às 16h no Centro de Memória,
Av. Alda, 255, fone 4043-0700.
Apresentação de grupos de dança, às 19h, no Teatro Clara Nunes, Rua
Graciosa, 300, fone 4056-3366.

Domingo
Oficinas de dança às 10h e às 14 no Centro Cultural Nogueira.
Debate Linguagem da dança na região do ABC, às 16h no Centro de
Memória.
Apresentação de grupos de dança às 19h no Teatro Clara Nunes.

Abcdança
Festival com realização de oficinas de dança, palestras e apresentações

de espetáculos, reunindo as expressões de dança da região e capital.
Veja a programação:

A cantora faz duas apresentações do show que é
uma síntese de sua carreira, além de apresentar
músicas inéditas.
Amanhã às 21h no Teatro Paulo Machado de
Carvalho, na Alameda Conde de Porto Alegre,
840, Bairro Santa Maria, São Caetano. Ingressos
a R$ 50,00 R$ 25,00 a meia e R$ 40,00 se
antecipado.
Domingo às 19h30 no Teatro Lauro Gomes,
Rua Helena Jackey, 171, Rudge Ramos, fone
4368-3483. Ingressos a R$ 70,00 e R$ 35,00.

Fafá de Belém
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Publicação diária  do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC

NOTAS E RECADOS

ABC tem menor desemprego para abril
Pesquisa

P
ub

lic
id

ad
e

Acordo na Makita
PLR

Companheiros na Fris à frente das cesta doadas pela Fundação Arena

Espetáculo
Segundo o jornal o
Globo, a jornalista
Mônica Veloso, mãe de
filha do presidente do
Senado, Renan
Calheiros, foi sondada
pela revista Playboy.

Pelos ralos
A Secretaria de Direito
Econômico afirma que
os cartéis das
empreiteiras desviam
R$ 40 bilhões por ano
de obras, o equivalente
a quatro vezes o Bolsa-
Família.

E sua opinião?
Pesquisa de instituto
americano mostra que
29 das cem melhores
empresas para se
trabalhar na América
Latina são brasileiras.

Cultura da paz
Campanha em Diadema
estimula as crianças
trocarem brinquedos
que lembram armas por
revistas infantis.

Grana
Decisão do Supremo
Tribunal Federal torna
improcedente qualquer
ação judicial que cobre
perdas no FGTS além do
acordo de 2001.

Tabaco
Com uma taxa anual de
redução de 2,5% no
número de fumantes, o
Brasil é o País do
mundo que mais avança
no combate ao tabaco.

Arrego
Em novo decreto de
ontem, o governador
Serra voltou atrás na
decisão de acabar com
a autonomia das
universidades paulistas.

Pressão
A decisão do
governador saiu quando
a greve de alunos e de
professores parou
faculdades da Unesp
e Unicamp em vários
locais do Estado.

Quem é ruim então?
O Supremo Tribunal
Federal livrou da cadeia
o médico que matou e
esquartejou a paciente
e amante, afirmando que
ele não oferece perigo
à sociedade.

O bom desempenho da
indústria automobilística au-
mentou o número de traba-
lhadores empregados no
ABC, segundo pesquisa
Dieese-Seade. Abril registrou
o menor índice de desempre-
go nesse mês do ano desde
que o levantamento começou
a ser feito na região, em 2002.

A taxa de desemprego
caiu dos 15,2% da Popula-
ção Economicamente Ativa
(PEA, que são as pessoas ap-
tas a trabalhar) do ABC para
14,8% no mês passado. O
percentual também é menor

Cadeia do setor automotivo puxou abertura de vagas

que o de abril de 2006, quan-
do atingiu 16,1% da PEA.
Mesmo assim, 198 mil traba-
lhadores continuam sem em-

prego na região.
Patrícia Lino Costa, eco-

nomista do Dieese, explica
que todos os setores que se

Os companheiros e
companheiras na Makita,
de São Bernardo, aprova-
ram acordo de PLR em as-
sembléia ontem à tarde.

Desta forma, irão rece-
ber a primeira parcela dia
31 de julho e a segunda par-
cela em abril do ano que
vem, que poderá sofrer um
acréscimo sobre o valor

destacaram em contratações
estão ligados à indústria
automotiva. É o caso do me-
tal-mecânico, que ampliou
em 1,5% o número de vagas
no mês, seguido pelas áreas
de química e borracha, com
alta de 1,2% cada. Em rela-
ção a abril de 2006, os dois
segmentos criaram 6,6%
mais empregos.

A ampliação das vagas
na cadeia automotiva era es-
perada devido a alta de 22%
nas vendas de veículos novos
nos primeiros quatro meses
do ano.

acordado caso sejam atingi-
das as metas de absenteismo
e superada a produção.

Federal Mogul
Diferentemente do  no-

ticiado na edição de ontem,
os trabalhadores na Federal
Mogul, de Diadema, recebe-
rão a segunda parcela da PLR
dia 11 de janeiro de 2008.

Doação de 200 cestas-básicas
Fris Moldu Car

No dia em que comple-
taram 102 dias de greve, os
trabalhadores na Fris Moldu
Car receberam ontem 200
cestas básicas, doadas pela
Fundação Salvador Arena.

É a segunda vez que a
entidade tem esse gesto de
solidariedade para com a luta
dos companheiros na Fris,
que estão em greve reivindi-
cando salário e direitos.

Toda a categoria tem se
mobilizado para manter o
movimento. O pessoal con-
tinua acampado em frente
ao portão da empresa para
impedir a retirada do ma-
quinário.

“Já tentaram roubar a
fábrica à noite e se não fosse

nosso acampamento não te-
ria mais nada dentro da em-
presa”, disse Edison Ferreira
da Costa, coordenador da
Comissão de Fábrica. Para au-
mentar a prevenção, a polícia
tem feito rondas noturnas.

Ele disse que os trabalha-
dores aguardam com expec-
tativa a decretação da falên-

cia da Fris. “A ação já percor-
reu todos os trâmites legais e
acreditamos que a sentença
esteja próxima”, comentou
Edison.
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Categoria discute renovação
das cláusulas e mais direitos

Campanha Salarial

Feijóo em plenária na Regional Diadema que discutiu reivindicações do setor automotivo e das comissões temáticas

A atualização das cláusu-
las sociais e a inclusão de no-
vos direitos nas convenções
coletivas fazem parte da pau-
ta que será debatida amanhã,
a partir das 9h, na plenária
que a Federação Estadual dos
Metalúrgicos da CUT (FEM-
CUT) realiza no Sindicato.

Os pontos em debate
foram tirados nas três plená-
rias da Campanha Salarial de
2007 que a FEM-CUT man-
teve com os companheiros de
Araraquara e região, Itu e
região e do ABC, Taubaté e
Pindamonhangaba, esta últi-
ma realizada em Diadema.

Estarão em discussão as
reivindicações de 250 mil
metalúrgicos associados a 14
sindicatos filiados à Federa-
ção em todo o Estado de São
Paulo dos setores de mon-
tadoras, autopeças, fundição
e grupos 9 e 10.

As propostas aprovadas
constarão da pauta que será
votada depois em cada um
dos sindicatos filiados à FEM-
CUT. A entrega aos patrões
da Fiesp está prevista para o
dia 27 de junho.

O presidente da FEM-
CUT, Valmir Marques, o
Biro Biro, considera as plená-
rias uma ótima experiência.
“Conhecemos a realidade de
cada setor e as suas principais
reivindicações.

Agora vamos debater es-
tas contribuições para que
possamos elaborar uma pau-
ta representativa que con-
temple as reais necessidades
de todos os grupos”, ressalta.

Helio Honorato, o Heli-
nho, tesoureiro da FEM-
CUT e coordenador da Re-
gional Diadema, adianta que,
como nos anos anteriores, a
Federação também negocia-
rá com os patrões a reposição
integral da inflação do perí-
odo e mais aumento real nos
salários, que será baseado na
média de crescimento dos se-
tores. “Reposição,  aumento
real, manutenção das cláusu-

las e avançar em pontos no-
vos é nossa luta”, resume.

Na plenária de amanhã
os economistas Oswaldo Ca-
vignato, da Subseção Dieese
do Sindicato, e José Silvestre
Prado, do Dieese Nacional,
analisarão o momento que
atravessam as indústrias pau-
lista e nacional, respectiva-
mente, e comentarão os ce-
nários nos quais a campanha
pode se desenvolver.

Os guardas e professores
municipais de São Bernardo
podem entrar em greve na
próxima semana reivindican-
do que a administração cum-
pra compromissos de me-
lhoria salarial.

Os guardas municipais
realizam assembléia segunda-
feira à noite e podem decre-
tar a greve já a partir do dia
seguinte. Desde a semana
passada eles estão em estado
de alerta e entregaram ontem
o  aviso de greve.

Segundo Giovani Cha-
gas, da comissão de guardas,
há sete anos a categoria não
tem reajuste. Eles reivindicam
também o fim do 6 x 1 e a
implantação de jornadas de

Guardas e professores municipais
podem entrar em greve

São Bernardo

12x36 para o pessoal de rua
e 5x2 para quem trabalha nos
setores administrativos. Outra
reivindicação é a redução da
jornada de 44 para 40 horas
semanais. Os guardas muni-
cipais lutam também pelo fim
das punições arbitrárias e pu-
nições injustas praticadas pelo
comando da corporação.

Educação
Já os professores tam-

bém fazem assembléia segun-
da-feira à noite para discutir
um plano de luta, pois a ad-
ministração confirmou que
não irá cumprir o estatuto da
categoria sobre promoção sa-
larial. Os professores munici-
pais têm direito a um reajus-

te médio de 5% a cada cinco
anos de trabalho e a prefei-
tura não cumpre.

O Sindicato dos Servi-
dores de São Bernardo pro-
tocolou ontem pauta na De-
legacia Regional do Traba-
lho em nome da categoria.
Segundo a presidente do Sin-
dicato, Vânia de Souza, a
medida foi necessária já que
a administração não negocia
com os trabalhadores.

Na pauta, o Sindicato
reivindica o Contrato Cole-
tivo de Trabalho. Nesta sema-
na o Sindicato também en-
trou com mandato de segu-
rança na Justiça cobrando da
Prefeitura o cumprimento do
estatuto dos professores.

AGENDA

PAC em Santo André
O senador Aloizio
Mercadante (PT-SP) faz
hoje um debate sobre o
Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC).
O programa  prevê
investimentos de R$ 500
bilhões em obras de
infra-estrutura. Desse
total, R$ 6,5 bilhões
serão aplicados em
obras que beneficiam o
ABC. O debate acontece
a partir das 19h no
plenário da Câmara
Municipal, no Paço.

Otis
Reunião hoje, às 18h,
na Sede do Sindicato,
para discutir PLR e
problemas internos

FIQUE SÓCIO
DO SINDICATO

Congresso
conclui

votações

PAC

O Congresso Nacio-
nal concluiu nesta sema-
na a votação das medidas
provisórias (MP)do Pro-
grama de Aceleração do
Crescimento (PAC). O
Senado aprovou as últi-
mas MPs do programa,
que remove obstáculos
burocráticos, administra-
tivos e legislativos ao cres-
cimento.

Uma das MPs apro-
vadas modifica a Lei de
Diretrizes Orçamentárias
(LDO) permitindo a re-
dução do superávite pri-
mário para liberar recur-
sos. Serão R$ 11 bilhões
a mais para investimentos.

Outra medida apro-
vada pelo Senado cria o
Fundo de Investimento
do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FI-
FGTS) para permitir in-
vestimentos nos setores de
energia, transporte e de
saneamento.

As aplicações iniciais
do Fundo serão de R$ 5
bilhões e podem chegar a
R$ 16,7 bilhões. A Caixa
Econômica Federal vai
cobrir o risco das aplica-
ções no novo fundo e ga-
rantir rentabilidade míni-
ma de 3% ao ano, mais a
TR. O trabalhador pode-
rá aplicar até 10% do sal-
do de sua conta do FGTS
no novo fundo de inves-
timento, contando com
isenção de Imposto de
Renda sobre os ganhos.


