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A licença maternidade de 180 
dias, a licença paternidade e 
o pagamento de um terço do 
salário nas férias são algumas 
das lutas encampadas pela 
CUT que hoje são realidade 
para todos os brasileiros. 
Os frutos da nossa luta são 
conquistas dos trabalhadores 
do futuro. E você tem tudo 
a ver com isso! Participe 
das atividades de hoje em 
comemoração dos 25 anos 
da CUT.
15h – Exibição do filme 
Linha de Montagem, de 
Renato Tapajós, na Sede 
do Sindicato.
16h30 – Caminhada até 
a Praça da Matriz de São 
Bernardo.
17h – Assembléia Popular 
em comemoração aos 25 
anos da central.
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A décima sétima roda-
da da segundona come-
ça hoje e os dois times do 
ABC tentam repetir as 
vitórias da última terça-
feira, às 20h30. O Santo 
André recebe o Ceará, 
enquanto o São Caeta-
no vai à Natal pegar o 
América.

O Corinthians, 
an imado  pe la 
atuação da ro-
dada anterior, jo-
ga contra o Vila 

Nova amanhã, às 16h. 
A maior preocupação do 
líder Timão é o vetera-
no Túlio, que ocupa a ar-
tilharia da Série B, com 
15 gols.

Na série A, os ti-
mes paulistas te-
rão de se recupe-
rar das derrotas 
na última rodada. 

Amanhã, às 18h10, o São 
Paulo recebe o Goiás.

No domingo, a 
Portuguesa ten-
ta se reabilitar 
da má fase com o 
apoio da sua tor-

cida contra o Cruzeiro, 
às 16h.

No mesmo horá-
rio, o Palmeiras, 
o melhor entre as 
equipes do Esta-
do, vai ao Rio pe-

gar o Botafogo.

Na ponta de bai-
xo da tabela, o 
Santos vai en-
frentar o Naútico 
num estádio  de

nome que define bem 
sua situação. Nos Afli-
tos, a partida começa às 
18h10.

tribuna esportiva

ribeirão Pires

santo andré

são caetano

são bernardo

Hoje
18h – Luiz Grande – MPB

19h15 – Grazi Medeiros – Axé
20h30 – Faixa Nobre

Amanhã
17h – Banda Verbasco – Reggae

18h15 – Leon Jr. & Gianuzzi – Sertanejo
19h30 – Banda H20 – Anos 80 

20h30 – Grupo Revelação

Domingo
14h – High School Musical Cover – Infantil

15h30 – Diggo – Romântico
17h – Nato Justin e Grupo Pura Amizade – Samba

18h30 – Janaína Barros – Sertanejo
20h30 – Chitãozinho e Xororó

Este é o último final de semana do
Festival do Chocolate, que acontece no

Complexo Ayrton Senna, na Av. Brasil, 193.

Desabafo da cárie
Teatro infantil educativo. 
Amanhã às 11h no Parque 
Catharina D’Agostini, Rua 
Ângelo Aparecido Radim, 
90, fone 4231-1062.

Velório à brasileira
A peça conta a história do 
velório de um funcionário 
público que acertou 
na sena e escondeu o 
bilhete. Amanhã às 
21h no Teatro Paulo 
Machado de Carvalho, Al. 
Conde de Porto Alegre, 

840, Santa Maria, fone 
4220-3924. Ingressos a 
R$ 30,00, a R$ 20,00 se 
antecipado e a R$ 15,00 a 
meia.

Fora do ar
Espetáculo mostra que 
a tevê é uma caixa de 
sonhos e tem o poder 
de alienar, subverter e 
transformar as pessoas. 
Domingo às 20h no 
Teatro Timochenco 
Wehbi, Rua Visconde 
de Inhaúma, 730, Nova 
Gerti, fone 4238-3030. 
Ingressos a R$ 12,00, a 
R$ 8,00 com bônus e a 
R$ 6,00 para professores 
e idosos.

Bom Jesus de 
Paranapiacaba
A festa do padroeiro 
começa amanhã 
com missa sertaneja 
na Igreja, às 17h30, 
com a participação da 
Orquestra de Violeiros 
de Mauá e termina com 
samba, comandado 
pelo grupo Nossa Art. 
Próximo da igreja, 
barracas, comidas típicas 
e shows itinerantes. 

O Mágico de Oz
A tradicional história da 
garota Dorothy é contada 
em superprodução com 
40 atores, bailarinos e 
músicos.
Amanhã e domingo às 
16h no Teatro Municipal, 
no Paço, fone 4433-0789. 
Ingressos a R$ 60,00, a 
R$ 50,00 se antecipado e 
a R$ 30,00 para crianças, 
aposentados e idosos.

Inzôonia
Na peça, dois amigos 
transformam conversas 
em viagens e objetos em 
brinquedos. Domingo às 
16h no Teatro Cacilda 
Becker, no Paço, fone 
4348-1081. Retirar 
ingressos uma hora antes 
mediante doação de um 
quilo de alimento não 
perecível, exceto sal.

Uma trinca & um par
Comédia apresentada 
pelo Grupo Papelão, 
formado por 
companheiros na Volks. 
Amanhã às 20h no Mesc, 
Av. Roberto Kennedy, 
2.113, fone 4344-5566. A 
entrada custam um quilo 
de alimento não perecível.

Amarelo manga
Filme brasileiro mostra 
personagens num 
ambiente de vinganças, 
armadilhas e desejos não 
realizados. Domingo 
às 18h no Teatro 
Martins Pena, Praça 
Marquês de Alegrete, 
44, Vila Gonçalves, fone 
4123-7891.

Elton John in concert
Rogério Martins reproduz 
os sucessos do cantor 
e compositor britânico. 
Domingo às 19h30 no 
Teatro Lauro Gomes, 
Rua Helena Jackey, 171, 
Rudge Ramos, fone 
4368-3483. Ingressos a 
R$ 30,00, a R$ 20,00 se 
antecipado e a R$ 15,00 a 
meia.

Baile da 3ª idade
Baile da AMA-ABC, com 

a participação da banda 
Skema Musical. Amanhã, 

às 18h30, na Sede do 
Sindicato.

Teatro Consorte
No Teatro Elis Regina, Av. João Firmino, 900, Assunção, 

fone 4351-3479. Ingressos a R$ 20,00 e a R$ 10,00 para 
estudantes, idosos, com filipetas e antecipados.

Sob a luz do luar
Quatro amigos vão ajudar a lua a encontrar uma 

estrela. Amanhã às 16h.

Branca de Neve e 
os Sete anões - A 

tradicional história da 
princesa cuja beleza 

causa inveja na madrasta. 
Domingo às 16h

Jogos Ayurca
Jogo cênico envolvendo 
improvisação, 
ambientado a partir 
dos jogos olímpicos. 
Domingo às 20h.



dica do Dieese
Uma luz no fim do túnel
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Paciência
A licença paternidade de 
15 dias foi aprovada em 
comissão do Senado. Vai 
demorar a tramitação no 
Congresso até chegar a 
sanção presidencial para 
entrar em vigor. 

Antes disso...
Também para ser 
aprovado, o projeto de 
15 dias de licença tem 
de vencer a oposição dos 
patrões.

Reconhecimento
A Câmara dos Deputados 
recebeu projeto de lei para 
reconhecer as seleções 
masculina e feminina de 
futebol como patrimônios 
culturais.

Conectados
Com adesão da classe C, 
a TV paga ampliou as 
assinaturas em 5,4 milhões 
de casas no primeiro 
semestre. O faturamento foi 
de R$ 2 bilhões. 

Relaxo
A Unip, instituição 

privada do País, tem o 
maior número de cursos 
reprovados pelo MEC.

Bombando
Segundo o IBGE, a safra 
de grãos neste ano será de 
145 milhões de toneladas, 
10% mais que 2007.
Só a soja responderá
por 60 milhões de 
toneladas.

Mais comportados
O Comitê Olímpico 
Internacional já realizou 
650 testes antidoping, sem 
nenhum resultado positivo 
até agora

Pito
A China avisou ontem 
para George Bush que os 
estrangeiros não devem 
interferir em assuntos 
internos do país.

Tábua de salvação
Neste ano, a Bolsa de 
Valores perdeu R$ 15 
bilhões de capital externo. 
O dinheiro foi tapar 
buracos da crise norte-
americana.

Depois de cinco anos no 
cargo, o secretário da Recei-
ta Federal, Jorge Rachid, 
deixou o comando da Se-
cretaria da Receita Fede-
ral, um dos postos mais im-
portantes do Ministério da 
Fazenda. A Receita é res-
ponsável por arrecadar im-
postos, por fiscalizar empre-
sas e pessoas físicas e por 
cobrar tributos em atraso. 

Jorge Rachid era um 
velho conhecido do movi-
mento sindical por sua re-
sistência em corrigir os va-
lores do Imposto de Renda 
e em aumentar o número 
de alíquotas (hoje só exis-
tem duas: 15% e 27,5%). 
O aumento do número de 
alíquotas sempre foi de-
fendido pelo nosso Sindi-
cato, que possui um estudo 
feito pela Subseção Dieese 
sobre o tema, mas não pô-
de discutí-lo devido a en-
traves criados pelo antigo 
secretário. 

Novo tempo
Sua substituta, Lina 

Maria Vieira, é a primeira 
mulher a assumir a Recei-
ta Federal e chega ao car-
go com idéias diferentes. 
Ela acredita que apenas 
duas alíquotas sobrecar-
regam demais aqueles que 
ganham menos; portan-

to, defende a necessidade 
de aumentar a progres-
sividade na tributação 
do Imposto de Renda das 
pessoas físicas, como for-
ma de fazer justiça fiscal 
no Brasil. De acordo com 
ela, é um desejo do Pre-
sidente Lula e uma das 
determinações que rece-
beu do ministro Mantega: 
melhorar a relação do fis-
co com a sociedade. 

Abatimentos
A proposta da secre-

tária da Receita Federal 
é oportuna e bem-vinda. 
Economistas e especialis-
tas da área estão esperan-
çosos com a nova abertu-
ra e já pensam em propor 
uma negociação e apre-
sentar propostas de mu-
dança nas alíquotas do 
Imposto de Renda.

A CUT já apresentou 
as suas propostas. Tam-
bém defendem deduções 
mais significativas no 
acerto de contas com o 
fisco, por exemplo, aba-
timento dos dependentes, 
gasto com medicamentos, 
aluguéis e material esco-
lar. A hora é essa. Final-
mente parece haver luz no 
fim do túnel.

Olimpíadas começam
oficialmente hoje

Começamos com o pé direito

Mulheres voltam a campo

Pequim 2008

R
ep

ro
du

çã
o

A seleção brasileira de 
futebol masculino estreou 
com o pé direito, ontem, 
diante da Bélgica. Apesar 
de não jogar bem, a seleção 
canarinho saiu com os três 
pontos graças ao gol de 
Hernanes, aos 31 minutos 
do segundo tempo. 

O Brasil volta a cam-
po neste domingo, às 6 
horas (de Brasília), contra 
a Nova Zelândia, mesmo 
dia dos seus adversários 
no Grupo C, Bélgica e 
China.

A 29º edição dos Jo-
gos Olímpicos começa 
oficialmente hoje e tem 
tudo para ser a maior da 
história. Em busca desse 
objetivo os chineses apela-
ram para a superstição. 

A cerimônia de aber-
tura começa exatamente 
às 8 horas, 8 minutos e 
8 segundos da noite de 
8 de agosto de 2008, no 
horário de Pequim (9h08 
da manhã, no Brasil). A 
exaltação do número de-
ve-se a pronúncia do 8, 
em mandarim bat, que 
lembra o modo como são 
ditas as palavras fortuna e 
prosperidade.

Muita grana
Outro fator que deve 

colocar Pequim na histó-
ria é o investimento exor-
bitante feito pelo governo 
chinês.

Escolhidos em 2001 
para organizar a maior festa 
esportiva do planeta, quan-
do a proposta atropelou a 
de concorrentes endinhei-
rados como Paris, Istam-
bul e Toronto, os chineses 
fizeram um planejamento 
cuidadoso para transformar 
a capital em uma cidade 
grandiosa como poucas na 
face da Terra.

Cerca de 60 bilhões de 
reais foram investidos, três 
vezes mais do que os em-
pregados em Atenas, sede 

Reprodução

olímpica há quatro anos, 
e transformaram a Capital 
numa cidade onde tradi-
ções e templos milenares 
contrastam com os ares 
modernos.

Delegação recorde
O Brasil também es-

pera fazer história na capi-
tal chinesa. Para isso, terá a 
maior delegação de todos 
os tempos, com 469 inte-
grantes, 277 atletas  (132 
mulheres e 145 homens), 
em 32 modalidades.

Amanhã, a seleção 
feminina volta a campo 
pela segunda rodada do 
grupo F diante da Coréia 

do Norte. Depois de en-
frentar grandes adversários, 
a atual campeã mundial e o 
nervosismo da estréia, as 

meninas devem sair com 
uma vitória tranquila dian-
te das coreanas e seguir 
firmes rumo ao ouro.

Abertura será no Estádio Ninho de Pássaro, em Pequim

Hernanes comemora gol da vitória com Ronaldinho Gaúcho

IBGE fará 
contratação 
temporária 

Correção

Sai PLR na 
Aerocar e na

Multitempera

Concurso

Conquista
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Brasil já é o sexto maior produtor de carros

Grupo 3 precisar pagar melhor

Depois de novo calote, trabalhadores acampam

Campanha salarial

Bomfio 

Na primeira negociação, metalúrgicos exigem valorização dos pisos

Valorização do piso sa-
larial. Foi nesta tecla que a 
Federação Estadual dos Me-
talúrgicos da CUT (FEM-
CUT) mais bateu, ontem, 
na primeira rodada de nego-
ciação da campanha salarial 
com o grupo 3 (autopeças, 
forjarias e parafusos).

Esse é o grupo que 
tem o menor piso entre os 
demais. O valor na primeira 
faixa (fabricas até 100 traba-
lhadores) é R$ 607,20. Nos 
demais grupos, os pisos nas 
primeiras faixas variam de 
R$ 641,00 a R$ 685,00. “É 
muito grande a diferença 
e precisamos corrigir essa 
distorção”, afirmou Da-

vid Carvalho, coordenador 
de base em Diadema, que 
acompanhou a reunião. 

Ele percebeu que os 

patrões devem colocar uma 
série de obstáculos para 
atender essa reivindicação 
mas acredita que, por outro 

lado, receberam com certa 
tranquilidade a criação do 
fundo de formação e qua-
lificação profissional entre 
outra das reivindicações. 

“Ontem tivemos o pri-
meiro contato. Fizemos 
a apresentação da pauta e 
ainda é cedo para uma ava-
liação. Esperamos que no 
próximo encontro a gente 
já possa debater propostas 
para valer”, conclui David.

As próximas negocia-
ções serão dias 22, 26 e 29 
deste mês. Semana que vem 
está prevista apenas uma 
rodada de negociação da 
campanha, que será com o 
grupo 10. 

Com um novo recor-
de de produção nos sete 
primeiros meses do ano, 
a indústria de automóveis 
brasileira tornou-se a sexta 
maior do mundo em núme-
ro de unidades produzidas, 
ultrapassando a indústria 
francesa. 

Até julho, segundo a 
Anfavea, 1,89 milhão de 
veículos foram produzidos 
no Brasil, 120 mil a mais do 
que na França.

Até o ano passado, 
as posições do Brasil e da 
França na lista mundial da 
indústria de automóveis es-
tavam invertidas.

Em 2007, a França 
produziu 3,02 milhões de 
veículos e o Brasil, 2,97 
milhões.

De acordo com o pre-
sidente da Anfavea, Jack-
son Schneider, a boa fase 
da economia nacional tem 
impulsionado as vendas de 

automóveis e, com isso, a 
produção.

Com mais empregos 
formais, crédito abundante 
e demanda por veículos, a 
tendência é que o número 
de veículos produzidos pe-
la indústria nacional cresça 
ainda mais.

Em julho, os núme-
ros bateram novo recorde. 
Foram 320 mil veículos 
produzidos e 288 mil licen-
ciados.

Os maiores
fabricantes

Produção no primeiro 
semestre, em milhões

Japão  6,06
China  5,2 
EUA  4,9 
Alemanha 3,31 
Coréia 2,08
Brasil  1,69
França 1,57
Espanha 1,55 

Sem salários regula-
res há mais de um ano, os 
companheiros na Bomfio, 
de Diadema, montaram 
acampamento na fábrica 
na segunda-feira, depois 
que 25 trabalhadores foram 
demitidos.

Eles bem que tenta-
ram reerguer a empresa. 
Em julho do ano passado, 
o patrão sumiu e deixou 
todo mundo na mão. Fora 
salários atrasados, não havia 
depósitos de FGTS nem re-
colhimento do INSS, entre 
outros direitos. Os traba-
lhadores, então, decidiram 
atender os pedidos de facas 
e serras pendentes. 

Com solidariedade e 
ajuda da categoria eles con-
seguiram tocar a vida. An-
tonio Carlos dos Santos, do 

Comitê Sindical, lembra que 
nesse tempo os companhei-
ros tiravam o mínimo para 
sobrevivência.

Em abril, a empresa 
passou a ser administrada 
por uma consultoria que 
veio com o compromisso de 
acertar todos os atrasados. 
Segundo Antonio Carlos, o 
pessoal recebeu apenas um 

salário, ainda assim porque 
foram vendidas 24 máqui-
nas.

Na sexta-feira veio o 
último golpe com a demis-
são de 25 companheiros. 
“Agora a gente não sabe 
como fica. Vamos continuar 
na empresa para garantir o 
que restou do patrimônio”, 
disse.

Companheiros na Bomfio se revezam no acampamento diante da fábrica

Em assembléias rea-
lizada ontem, os compa-
nheiros na Aerocar e na 
Multitempera, em Dia-
dema, aprovaram acordo 
de PLR. 

Na Aerocar, eles re-
cebem a primeira parcela 
no dia 20. A segunda será 
paga no dia 20 de janeiro. 
Os trabalhadores afastados 
por problemas de saúde 
e as mulheres em licença 
maternidade vão receber o 
valor integral da PLR.

Na Multitempera, a 
primeira parcela também 
chega dia 20 e a segunda 
dia 20 de fevereiro do ano 
que vem.

O IBGE, órgão do 
governo federal, vai con-
tratar 332 analistas cen-
sitários para o do Censo 
2010. 

Os interessados de-
vem ter curso superior e 
se inscrever entre os dias 
1º e 25 de setembro no 
site da Consulplan, orga-
nizadora do concurso. A 
taxa é de R$ 33,00. (www.
consulplan.net/portal/
index.php)

O salário é de R$ 4 
mil por mês para jornada 
de 40 horas semanais. Os 
contratos terão dois anos. 
As vagas são para forma-
dos nas áreas de bibliote-
conomia, recursos huma-
nos, jornalismo, análise de 
sistemas, auditoria, letras e 
ciências contábeis.

Invertemos as fotos 
dos trabalhadores nas as-
sembléias de PLR na edi-
ção de ontem. Abaixo, as 
fotos com identificações-
corretas.

Mazzaflex

Superfinishing


