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tribuna esportiva
Muricy diz
que não, mas o
confronto entre
São Paulo e
Cruzeiro, domingo, no
Morumbi, pode definir o
Campeonato Brasileiro.
Uma derrota
do Tricolor,
como desejam
todas as outras
torcidas, é possível, pois
o time está jogando mal.
Sua vitória significaria
uma mão na taça.
O Corinthians
vai a Recife
domingo
e precisa
ganhar do Náutico, em
franca recuperação,
para continuar na elite.
O Jogo é no estádio dos
Aflitos.
Não é
brincadeira,
mas um
dirigente do
Timão afirmou que os
jogadores ganharão um
churrasco se a equipe
não cair.
O Palmeiras
quer vencer
o Paraná
amanhã,
no Palestra
Itália, para garantir a
vaga na Libertadores.
Mas não
quer
desgastar-se
fisicamente.
Será difícil. O
adversário luta para
não cair.
O Santos
também luta
por uma
vaga na
Libertadores
contra o Figueirense,
domingo à noite, no
Orlando Scarpeli,
em Florianópolis.
A CBF
tentou,
mas não
conseguiu
estragar a
belíssima festa
da torcida no jogo
da seleção no
Maracanã.

Diadema

Sexta-feira

Mostra de Cinema Nordestino

19 de outubro de 2007
Edição nº 2391

No Centro Cultural Diadema, Rua Graciosa, 300, fone 4056-3366.
Hoje, a partir das 19h, apresentação de Balandê Baião (13min),
Uma pescadora rara no litoral do Ceará (15min), A razão do love (7min)
e Árido Movie (99min). - Domingo a partir das 19h apresentação
de Vida Maria (8min), A encomenda do bicho medonho (15min),
Na terra do sol (13min) e Cinema, aspirina e urubus (90min).

Mostra de Teatro do Serraria
No Centro Cultural, rua Guarani, 790, fone 4043-3446.
Dorotéia - Com texto de Nelson Rodrigues, a peça conta a história de
uma prostituta arrependida que volta para a família. Hoje às 19h30.

Sátiro - Leitura dramática de texto inédito. Amanhã às 19h30.

Inamar Rap Festival

Roda de capoeira, literatura
de cordel, dança de rua e rap.
Domingo a partir das 12h na
esquina das ruas Marquesa de
Santos com Paulo Marti.

Santo André
Orquestra Sinfônica - A soprano alemã Regina Klepper é a convidada da

Sinfônica, que vai apresentar obras de Weber, Strauss e Stravinsky. Amanhã às 20h
no Teatro Municipal, no Paço, fone 4433-0789. Retirar ingressos uma hora antes.

Dança - O espetáculo Tateando a noite com os pés

aborda a relação do ser humano com seus próprios
sentidos. Amanhã e domingo às 20h no Sesi, Praça Dr.
Armando de Arruda Pereira, 100, Santa Terezinha, fone
4997-3177. Grátis.

Violeta de Outono

A banda de rock progressivo vai apresentar
canções do novo disco e clássicos da carreira.
Hoje às 21h no Sesc. Rua Tamarutaca, 302, fone
4469-1200. Ingressos entre R$ 14,00 e R$ 5,00.

Tem baile da
AMA-ABC
sábado

Projeto que reconhece
centrais é aprovado
Projeto de lei
que reconhece as
centrais sindicais
foi aprovado
na Câmara dos
Deputados. O
projeto agora segue
para o Senado e,
se aprovado, as
centrais poderão
representar os
trabalhadores na
Justiça e receberão
parte do imposto
sindical.

A banda Cheiro
da Terra anima o
baile da Associação
dos Metalúrgicos
Aposentados sábado,
na Sede do Sindicato,
às 18h30. Reservas de
mesa pelo telefone
4127-2588 até
amanhã.

Ó Bela Alice - Peça que tem como pano de fundo o universo infantil do início
do século 20. Domingo às 16h no Teatro Municipal, no Paço, fone 4433-0789.
Ingressos a R$ 3,99.

São Caetano

São Bernardo

Domingo no Parque - Apresentação do Grupo

Mostra de Cinema Brasileiro

Double Duo e Trio Som das Américas, a partir das
15h no Espaço Verde Chico Mendes, Av. Fernando
Simonsen, 566, Bairro Cerâmica, fone 4233-7520.

Violas - A Orquestra de Viola Caipira se apresenta

Teatro Cacilda Becker, no Paço,
fone 4348-1081. Ingressos a R$ 3,00
O ano em que meus
pais saíram de férias

No tempo da ditadura militar brasileira,
pais vão viver na clandestinidade e
deixam o filho com o avô. Amanhã às
20h e domingo às 16h.
Vem buscar-me que ainda
O céu de Suely - Desiludida com São Paulo, jovem
sou teu
Uma trupe mambembe de teatro volta para Iguatu, sua terra natal. Hoje às 20h, amanhã
luta pela sobrevivência. Amanhã às às 16h e domingo às 20h.
20h e domingo às 19h no Teatro
Mostra de Teatro de Bonecos
da Fundação das Artes, Rua
A fantástica estória do circo
Visconde de Inhaúma, 730, Bairro
tomara que não chova. Amanhã
Nova Gerti, fone 4238-3030.
às 15h no caminhão palco, no
Jardim das Orquídeas.
História Molhada - A peça mostra a trajetória da
Guarda Zool - Amanhã
água desde a nascente até sua chegada nas casas. Amanhã
às 16h no Parque Salvador
às 11h no Espaço Verde Chico Mendes, Av. Fernando
Arena, Av. Caminho do Mar,
Simonsen, 566, Bairro Cerâmica, fone 4233-7520
2.980, Rudge Ramos, fone
4368-1246.

domingo às 14h no Bosque do Povo, Estrada das
Lágrimas, 320, Bairro São José.

Página 3

Negociações no grupo 10
poderão ser por empres
Página 2

Semifinais do Campeonato de
Games acontecem domingo
Página 3

São Paulo

Festa do Perseverança

Comidas típicas, brincadeiras e brechó. Amanhã e
domingo das 12h às 21h, na Rua Padre Maurício, 350,
altura do número 2.700 da Av. Sapopemba. Fone
6672-8200.

Convocadores de estrelas - Amanhã às 20h no
Teatro Elis Regina, Av. João Firmino, 900, Assunção.

Un ratoncito y la luna - Domingo às 16h no

Teatro Elis Regina.

As dicas de lazer para
o seu final de semana. Página 4

Trabalhadores
na Fris querem
pressa da Justiça
Depois de panfletagens no Fórum de
São Bernardo, companheiros na Fris
Moldu Car planejam novas ações para
apressar julgamento da falência da
fábrica, única alternativa para receberem
seus direitos. Página 3
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notas e recados

Sindicalismo

Aprovado projeto que legaliza centrais

prêmio de R$ 16 milhões
da Mega-Sena.

FEM não descarta acordo por empresa

Será?
Jornais espanhóis e
argentinos citam Dilma
Rousseff como principal
nome para suceder Lula.

O vencedor é ...
O brasileiro O Ano em
que meus pais saíram de
férias concorre com 63
produções pelo Oscar de
melhor filme estrangeiro.

Muito dinheiro
O leilão que permitirá
a cobertura por celular
em todo o Brasil terá
lance mínimo de R$ 2,8
bilhões.

O tom da discussão entre a Federação Estadual dos
Metalúrgicos da CUT-FEMCUT e a bancada patronal
do grupo 10 esquentou na
quarta-feira, durante a última rodada de negociação da
campanha salarial.
Mais uma vez, os patrões mantiveram resistência
em negociar as reivindicações dos metalúrgicos e não
sinalizaram nada a respeito
de melhorias ou ampliações
de direitos sociais, tampouco sobre salários.
O clima ficou tenso
quando eles recusaram incluir a garantia de emprego
ao trabalhador portador
de doença ou sequela por
acidente e a mudança de
data-base de novembro para
setembro.

Perigo no ar
O comandante da
Aeronáutica disse que só
37% das aeronaves da
Tá certo
FAB têm condições de voar. Finalmente o governo
vai proibir a propaganda
Muita sorte
e venda de bebidas
Apostador de Mato
alcoólicas em rodovias
Grosso levou sozinho o
federais.

dica do Dieese
A agenda da humanidade
Há sete anos, 189 países membros da ONU
(Organização das Nações
Unidas), inclusive o Brasil, assinaram um pacto
e estabeleceram compromissos com a sustentabilidade do planeta. Neste
pacto foi firmado um conjunto de oito objetivos a serem atingidos pelos países
por meio de ações concretas dos governos e da sociedade.
Dentre as oito metas a
serem atingidas até o ano
de 2015 estão a promoção
da igualdade entre os sexos
e a autonomia das mulheres e a de melhorar a saúde materna. Vejamos como
a população mundial anda colaborando para atingir estas duas metas.
Em setembro, homens
de uma comunidade rural egípcia ficaram furiosos com o governo. Uma
menina de 13 anos foi levada a um consultório médico para ser submetida à
excisão do clitóris, cirurgia vista no Egito como necessária para preservar
a castidade e a honra da
mulher. A menina morreu,
mas não foi este o motivo

da revolta dos homens.
A fúria toda foi porque o
governo fechou a clínica
que fez a cirurgia.
Barbárie
Nesta semana, o jornal Folha de S. Paulo
divulgou o resultado de
uma pesquisa desenvolvida para uma tese de
doutorado, feita na Unicamp, que mostra que
nem as grávidas escapam
da violência doméstica.
Uma em cada cinco é vítima de agressão sexual,
física ou psicológica. Há
relato de gestantes que levaram chutes na barriga
ou que sofreram tentativa
de enforcamento.
Estes são apenas dois
exemplos de barbáries
ainda cometidas contra as
mulheres atualmente. Servem como ilustração de
tudo aquilo que deve ser
abolido em nome das Metas do Milênio. Somente
com a participação e o envolvimento de toda população mundial será possível a concretização de um
mundo melhor.
Subseção Dieese do
Sindicato

Bancada de negociação dos trabalhadores com o grupo 10

Empresa a empresa
A categoria espera que
a proposta esteja dentro dos
parâmetros dos acordos feitos com os demais setores e
com as mesmas garantias sociais. “Se emperrar na cláusula de garantia de emprego
e na permanência da database em novembro, nossa

alternativa será procurar
diretamente as empresas”,
afirmou Nelsi Rodrigues,
o Morcegão, coordenador da
Regional Ribeirão Pires e
diretor da FEM-CUT.
Segundo ele, essa alternativa é mais trabalhosa
e é mais demorada, porém
é uma forma de garantir os
direitos dos trabalhadores.

Ife

Novo ato por readmissão de cipeiro
Os trabalhadores na
Ife, em Diadema, voltaram
a realizar ato de protesto em
frente à empresa, exigindo a
readmissão do cipeiro demitido há duas semanas.
A manifestação aconteceu na quarta-feira, das 7h às
9h, quando foi denunciado
que o cipeiro demitido tem
Publicidade

Operação Persona
Desbaratada quadrilha
de contrabandistas que
operava através da
Cisco, uma das maiores
empresas de informática
do mundo, e causou
prejuízos de mais de
R$ 1,5 bilhão.
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Campanha G.10

Boa notícia
O Senado subiu de
50% para 100% o
Fies, programa de
financiamento para
estudantes de baixa
renda em universidades
privadas.

Dedo da Globo
A Polícia Federal vai
investigar a compra da
tevê Record pelo bispo
Edir Macedo, da Igreja
Universal.
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sequelas de acidente, inclusive com abertura de CAT
(Comunicação de Acidente
de Trabalho).
“Ele tem duas vezes
garantia de estabilidade”,
avisou o diretor do Sindicato
José Mourão. Ele disse que
já aconteceram três reuniões
com a direção da Ife sem

qualquer resultado.
“Vamos insistir na readmissão até a empresa reconhecer seu erro”, disse Zé
Mourão. Caso a Ife insista na
sua posição, os trabalhadores vão aumentar ações de
protesto. “Não descartamos
a greve por tempo indeterminado”, concluiu ele.

Itaesbra

Luta por
plano de
cargos e
salários
Os companheiros na
Itaesbra, em Diadema,
aprovaram em assembléia
pauta reivindicando equiparação salarial e implantação do plano de cargos
e salários.
O pessoal está descontente pois existe a necessidade de corrigir distorções
salariais.
Segundo os trabalhadores, a empresa precisa
ajustar algumas funções.
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A Câmara dos Deputados aprovou na noite de
quarta-feira o projeto de lei
que reconhece as centrais
sindicais. O projeto regulariza a atuação dessas entidades, que poderão representar os trabalhadores na
Justiça e receberão parte do
imposto sindical. O projeto
segue agora para apreciação
do Senado.
O deputado Vicentinho
(PT), relator da matéria, afirmou que o reconhecimento
será uma grande conquista
dos trabalhadores e coloca o
Brasil no patamar dos países
mais avançados.

Gilberto Nascimento/Ag. Câmara

Vicentinho na sessão plenária que votou a legalização das centrais

“Hoje, as centrais sindicais têm poder para negociação com o patronato,
para mobilizar e estão até em
debates nos tribunais, em
reuniões informais e fóruns

do governo. No entanto,
não podem entrar com um
processo na Justiça. Com o
reconhecimento, as centrais
poderão negociar de forma
ampla e nacionalmente”,

ressaltou Vicentinho
Imposto
O projeto estabelece
que as centrais terão 10% do
imposto sindical. Mas, uma
emenda aprovada causou
divergências, pois determina
que os trabalhadores terão
de autorizar o desconto.
Vicentinho afirmou
que, em que pese a aprovação dos 10% para as centrais, o tema continuará
sendo debatido. “Esse é um
assunto que vamos discutir
muito e não está decretado
para sempre o imposto sindical”, destacou.

Fris Moldu Car

Panfletagem no Fórum é nova etapa de luta
Cansados de esperar
uma decisão da Justiça para
seu caso, que já se arrasta
por mais de oito meses, os
trabalhadores na Fris Moldu
Car, em São Bernardo, realizaram panfletagens ontem
e quarta-feira diante do Fórum da cidade.
Eles distribuíram exemplares da Tribuna Metalúrgica onde é relatada a
situa-ção desesperadora em
que eles e suas famílias se
encontram. O objetivo foi
sensibilizar o juiz responsável pelo processo que
movem contra a fábrica de
que a única saída é decretar
a falência da empresa.
“Não entendemos o

agenda
A+E e Partner
Reunião hoje, às
16h20, na Regional
Diadema, para discutir
equiparação salarial
e outros assuntos
internos. É importante a
participação de todos.
Projet
Reunião na terçafeira, na Sede do
Sindicato, para discutir
redução da jornada,
sábados alternados e
equiparação salarial.
Às 12h para o pessoal
da tarde e às 15h para o
primeiro turno.

motivo para tanta lentidão”,
desabafou José Paulo Nogueira, diretor do Sindicato.
Ele lembrou que o Tribunal
Regional do Trabalho já tornou indisponíveis os bens da
fábrica e do patrão, além de
mandar a empresa pagar tudo
o que deve aos trabalhadores.
O dirigente destacou
que a própria ação de recuperação judicial solicitada
pelos antigos donos não pode ser aceita porque o pedido de falência movido pelo
Sindicato foi feito antes. “Os
trabalhadores só receberão
seus direitos com a decretação da falência, pois nestes
casos eles são os primeiros
a receber o que têm direito”,

Trabalho escravo

Grupo
móvel retoma
fiscalização
O Grupo Especial Móvel de Fiscalização do Trabalho
Escravo do Ministério
do Trabalho retomou
suas atividades nesta
semana, após 23 dias
parado.
A decisão foi tomada depois da assinatura de um termo
de cooperação firmado entre o Ministério do Trabalho e
a Advocacia-Geral
da União (AGU). A
medida, segundo o
coordenador do grupo, Marcelo Campos,
possibilitará a defesa
dos fiscais caso sofram alguma intromissão indevida.
Os fiscais cruzaram os braços em 22
de setembro, quando
um grupo de senadores desqualificou a
atuação do grupo na
libertação de 1.108
trabalhadores em situação de escravidão
na Fazenda Pagrisa,
no Pará.

Companheiros na Fris distribuem a Tribuna diante do Fórum de São Bernardo

destacou Zé Paulo.
Pressa
Por isso, a demora da
Justiça deixa ainda mais inquieto o pessoal na Fris.
Tanto que os trabalhadores não aguentam mais e já

pensam em realizar diversas
manifestações públicas, inclusive diante do Fórum de São
Bernardo. Eles acreditam que,
desta maneira, conseguirão
chamar a atenção da sociedade para o momento terrível
que suas famílias atravessam.

Campeonato de Games
Semifinais serão neste domingo

Jogadores na fase anterior do campeonato, disputado no dia 7

Acontece neste domingo, a partir das 9h, as semifinais do Campeonato de
Games dos Metalúrgicos
do ABC.
São 8 concorrentes individuais, divididos em dois
grupos. No grupo de duplas a
disputa será entre 4 parceiros.
Os competidores devem levar seus próprios controles.
Os vencedores disputam
o título no próximo domingo.
Participe e leve a família!

Condenação
O Tribunal Superior do Trabalho
confirmou a condenação dos fazendeiros
Norberto e Antero
Manica ao pagamento
de R$ 300 mil de indenização por danos
morais coletivos por
manter trabalhadores
em regime de escravidão.
O caso ganhou
dimensão depois que
três fiscais e um motorista do Grupo Móvel foram emboscados e assassinados na
região de Unaí, em
Minas, em 2004.
As investigações
da Polícia Federal
apontaram os irmãos
Manica como mandantes do crime. Os
dois aguardam julgamento.

