Tribuna Metalúrgica do ABC - Sexta-feira, 5 de setembro de 2008

4
tribuna esportiva

santo andré

são caetano
Antes do anoitecer
Filme ligado à temática
LGBT, conta a história do
poeta Reinaldo Arenas.
Amanhã, às 19h, no
auditório Heleni Guariba,
no Teatro Municipal, fone
4433-0789.

Toalete
Depois de 19 rodadas, o
Santos saiu da zona de
rebaixamento após vencer por 2 a 0 o Vitória,
na Vila Belmiro. Mas,
para manter a posição,
os santistas têm de secar
Portuguesa, Náutico e
Fluminense, que só jogam sábado.
Depois de
deixar a vitória escapar no finalzinho contra
o AtléticoMG, o São Paulo ficou
mais longe do G4. O Palmeiras continua na segunda colocação, na cola do líder Grêmio.
A próxima rodada acontece no outro final de semana, devido ao
jogo da Seleção no meio
de semana contra a Bolívia. Neste domingo, Ronaldinho, Robinho e cia.
enfrentam o Chile, em
Santiago, às 22h.
Amanhã, os times
da Série B entram
em campo. O líder
Corinthians vai a
Fortaleza pegar os
donos da casa, às
16h. No mesmo horário, o Santo André recebe o Avaí
numa briga direta por uma posição
na zona de acesso.
Mais tarde, o São
Caetano joga contra o Vila Nova, no Serra Dourada.

O final de semana ainda tem o GP da Bélgica de F1. A pista de SpaFrancorchamps será o
palco de um grande duelo entre Felipe Massa e
Lewis Hamilton pela
liderança do campeonato. A diferença entre os
dois é de seis pontos para o inglês.

A palestra Reestruturação
Produtiva e Relações de
Trabalho, com Cleber
de Toledo, André Stuchi
e Vladmir Luís da Silva.
A comédia conta um dia no banheiro feminino de um Amanhã às 10h na
hotel de luxo. Amanhã às 21h e domingo às 19h no Alpharrabio Livraria, Rua
Teatro Municipal, no Paço, fone 4433-0789. Ingressos Eduardo Monteiro, 151, fone
entre R$ 50,00 e R$ 25,00.
4438-4358, Santo André.

são bernardo
Baile da AMA-ABC
A banda Evolution anima o baile que a AMA-ABC realiza
amanhã, a partir das 18h30, na Sede do Sindicato. Os preços
são populares.
Saudades de Portugal
Encerramento das
festividades dos 200 anos
da chegada da família
real portuguesa ao Brasil.
Amanhã às 19h no
Cenforpe, km 20,7 da Via
Anchieta, fone 4399-1104.
Alquimistas
Guerreiros de Judá
Grupo de hip hop
A banda faz uma fusão
mistura samba,
do reggae com a
funk soul, maracatu
espiritualidade. Domingo
e bossa nova.
às 19h no Teatro Lauro
Domingo às 19h
Gomes, Rua Helena
no Teatro Cacilda
Jackey, 171, Rudge Ramos,
Becker, no Paço,
fone 4368-3483. Ingressos
fone 4348-1081.
a R$ 5,00 e R$ 2,50.

Sarau Poesia Portuguesa
Apresentação de poemas dos
principais autores portugueses.
Amanhã às 20h na Câmara de
Cultura Antonino Assumpção,
Rua Marechal Deodoro, 1.325,
fone 4125-0054.

Clube das solteironas
Quatro mulheres solteiras mantêm em cativeiro um
homem perfeito. Hoje e amanhã às 20h e domingo às
19h no Teatro Martins Pena, Praça Marquês de Alegrete,
44, Vila Gonçalves, fone 4123-7891.
Teatro Consorte
No Teatro Elis Regina, Av. João Firmino, 900, Assunção, fone 4351-3479. Ingressos
a R$ 20,00 e R$ 10,00 para estudantes, idosos, com filipetas ou antecipados.
Terra
O espetáculo mostra
situações vividas pelas
pessoas no dia-a-dia.
Hoje às 21h.
O noviço
História de um jovem que
quer se livrar do padrasto.
Amanhã e domingo às 20h.
Papel amassado, sonho
revelado
A peça tenta revelar o
sentimento universal que
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Chapeuzinho
Mau-mau
Apresentação da peça
infantil, amanhã, a partir
das 11h, no Bosque do
Povo, na Estrada das
Lágrimas, 320.
Tarde sertaneja
Show com duplas e
grupos sertanejos, no
domingo, a partir das
15h, no Espaço Verde
Chico Mendes, Av.
Fernando Simonsen,
566, Cerâmica, fone
4232-5165.

mauá

Tango, charutos
e rum para Che
Guevara
Peça mostra fatos e
personagem históricos
fazendo piadas com
a realidade latinoamericana. Amanhã
às 21h no Teatro
Municipal, no Paço, fone
4555-0086.

diadema

existe nas mulheres. Hoje
às 21h e domingo às 19h.
O que você vai ser...
antes de crescer
Peça infantil mostra o que
é importante para uma
criança.
Hoje e domingo às 16h.
Brincando no escuro
Sem energia elétrica,
crianças precisam aprender
outras brincadeiras.
Domingo às 16h30.

Sexta-feira

Cine Eldorado
O cinema funciona
no Centro Cultural,
na Av. Frei Ambrósio
de Oliveira Luz, 55,
próximo ao terminal. As
sessões são grátis.
Amanhã
14h – Alvim e os
esquilos
16h30 – O vidente
19h – Eu os declaro
marido e... Larry

Volks

Ford

Diadema

Fábricas continuam parando

e VAI ESQUENTAR MAIS

A assembléia de amanhã será a prova de fogo da campanha salarial. Ela vai
fechar uma semana de paralisações e protestos como os ocorridos ontem. Até o
fechamento desta edição, as negociações prosseguiam com as montadoras e com os
grupos 2 e 8. No grupo 3, ainda não tem proposta. Nas mobilizações de ontem os
metalúrgicos decidiram que, sem um bom acordo, é greve na segunda-feira. Página 3

ASSEMBLÉIA AMANHÃ
10 HORAS NO SINDICATO
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notas e recados
Olha a conta
A Receita Federal
divulga, segunda-feira, o
quarto lote de restituição
do Imposto de Renda
deste ano.
Alívio
A inflação medida pelo
IPC para famílias com
renda até 2,5 salários
mínimos foi negativa
em 0,34%, em
agosto.
Disparidade
Dos quase R$ 170 bilhões
gastos anualmente
com a saúde, R$ 103
bilhões correspondem ao
desembolso das famílias.
O restante é pago pelo
setor público.
Sem discriminação
Decisão da Justiça
do Trabalho carioca
permitiu que candidatos
com menos de 20
dentes, cicatriz, estatura
limitada, deficiência
física ou magros e obesos
se inscrevam no
concurso da Guarda
Municipal do Rio.

Achincalhe
Mesmo com controle,
os bancos cobraram
R$ 28,5 bilhões em
tarifas no primeiro
semestre, 7,5% a mais
que nos primeiros seis
meses de 2007.
Caos férreo
Marcada por uma série
de acidentes nos últimos
meses, a CPTM recebeu
do governo Serra menos
de 20% dos R$ 224
milhões previstos para
investimentos.
Enquadre-se
Quem tem cachorro
em casa receberá
correspondência para
regularizar sua caixa
de correspondência de
modo a evitar ataques
aos carteiros.

dica do Diesse
As ações sindicais na campanha
Depois de todo o debate em torno da alta de
preços de alguns alimentos da cesta básica, das
causas destes aumentos e
do receio da volta da inflação, a conclusão que
se pode chegar é que essa conta não é dos trabalhadores e não é aceitável elegerem os salários
e os empregos como bode
expiatório.
Os trabalhadores não
devem aceitar que os custos do combate à inflação
lhes sejam transferidos,
especialmente se considerado que o bom desempenho do mercado de trabalho revela os acertos, e
não os erros, das medidas implementadas. Sua
continuidade será de extrema importância para o
combate à pobreza e para a sustentação das expectativas sobre o futuro
que embasam os planos
de investimento dos setores produtivos.
Foco
Diante deste cenário, as ações sindicais em
suas negociações coletivas devem estar volta-

das, especialmente, para
a reposição da inflação
e negociação de aumentos reais; valorização
dos pisos como forma de
proteger os menores salários; utilização de índices que reflitam a variação dos alimentos
para correção dos benefícios ligados à alimentação (vale-refeição/alimentação, cesta básica),
entre outros.
Até julho de 2008, o
INPC apresenta uma
variação acumulada em
12 meses de 7,56% em
comparação aos 6,37%
do IPCA. Neste momento, é fundamental negociar a reposição das
perdas por índices que
reflitam melhor o peso e
a elevação de preços de
alimentos no orçamento
das famílias dos trabalhadores, como é o caso
do INPC.
É chegada a hora de
dividir os lucros gerados
pelo crescimento econômico. É chegada a hora
de dividir o bolo.
Subseção Dieese do
Sindicato

Chefes da Prefeitura de SBC
estariam pressionando servidores
O Sindicato
dos Servidores de
São Bernardo já
recebeu dezenas
de denúncias de
pressão dos chefes de setores da
Prefeitura sobre
os funcionários a
apoiar o candidato
do prefeito.
As denúncias são tantas
que os diretores do Sindicato estão conversando com
os trabalhadores para avisar
que essa prática caracteriza
crime eleitoral.
“Tem servidor que re-

cebeu pressão para tirar adesivo dos
candidatos que não
são chapa-branca,
outros são intimados a comparecer
a reuniões e eventos políticos sob
ameaça de perder
gratificações”, disse o presidente do Sindicato, Carlos Roberto da Silva,
o Ketu (foto).
Denúncia
Ele afirmou que as denúncias formam um dossiê
e que há possibilidade de

acionar a Justiça Eleitoral,
só depende da disposição
do denunciante.
“Nós respeitamos os
limites das pessoas. Se ela
quiser fazer a representação,
o Sindicato está à disposição”, comentou Ketu.
Ao visitar os setores da
Prefeitura, os diretores do
Sindicato alertam os servidores para não aceitarem
esses tipos de pressão.
“Talvez seja uma atitude de desespero desses
chefes que estão vendo
que a casa está ruindo”,
concluiu.

PLR

Acordo na Isringhausen

Os companheiros na
Isringhausen, de Diadema,
aprovaram, ontem, o acordo de PLR apresentado pelo
Sindicato em assembléia.
Os pagamentos saem em 15
de outubro e 15 de março.
Claudionor Vieira, diretor do Sindicato, dá os
parabéns aos trabalhadores.
“A negociação foi muito
dura, pois a empresa alegou que não pagaria PLR.
Tivemos de aprovar aviso
de greve e contar com uma
intensa mobilização do pessoal para, depois de mais
de uma mês de negociação,
chegarmos a um resultado

Roberto Parizotti

Na Volks, protestos dão o recado

Companheiros em diversas empresas da base
realizaram protestos, ontem, contra o descaso das
montadoras e do grupo 3
(autopeças, forjarias e parafusos) nas negociações da
campanha salarial.
Além de demonstrar a
insatisfação com os índices
apresentados, os trabalhadores deram o recado de
que estão organizados e
mobilizados em busca de
uma proposta decente.
Os trabalhadores na
Volks paralisaram as atividades no início do dia e
decidiram que a entrada de
todos os turno seria atrasada em uma hora.
Luta
“Se no início da nossa

Na Volks, assembléias nas entradas de turnos retardaram a produção em uma hora

campanha salarial a categoria acreditava que seria
fácil chegar a um acordo, as
últimas rodadas de negociação mostraram que só com
muita mobilização e luta
chegaremos a um bom re-

sultado”, declarou Wagner
Santana, o Wagnão, secretário-geral do Sindicato.
Ele ainda completa.
“Por isso, temos de lotar
a assembléia na frente do
sindicato, no sábado, para

Ford: disposição de greve

mostrar que estamos unidos
e organizados.”
O presidente do Sindicato, Sérgio Nobre, foi
além. “As montadores nunca ganharam tanto dinheiro
e agora não querem dividir

conosco, os principais responsáveis pelos resultados.
Essa conversa de que os
reajustes elevariam a inflação, é comprovadamente
papo furado”.
Sérgio ainda comentou
a importância da criação do
programa de formação, uma
das principais reivindicações da campanha.
“Numa visita ao Senai,
fiquei impressionado com
a inteligência e capacidade
dos garotos, mas eles não
sabiam responder perguntas
simples sobre seus direitos
trabalhistas ou calcular o
próprio holerite. Por isso,
a importância de ter um
dia para explicarmos todas
essas coisas que são fundamentais para a vida de um
trabalhador.”

Ato pega grupo de
fábricas em Diadema

Só com muita mobilização foi possível fazer um bom acordo

satisfatório.”
Na mesma assembléia,
o Sindicato promoveu um
protesto de campanha sa-

larial e convocou a companheirada para assembléia
de amanhã, na Sede do
Sindicato.

Evento

Volks

Seminário discute a masculinidade

Produção
será
ampliada

O padrão de comportamento da sociedade dita
que o homem manda e a
mulher obedece. É dessa
relação desigual que nasce
a violência.
Com a intenção de
sensibilizar os homens a
essa realidade, a Entre Nós
- uma ong dedicada à educação, promove seminário
para mostrar que é possível
ao ser humano crescer e se
desenvolver para ser tratado
como igual.
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Campanha Salarial

Eleições
Aula aberta
No domingo, o Instituto
Henfil faz uma aula
aberta sobre o contexto
histórico da época da
independência, nas
escadarias do museu do
Ipiranga, às 9h30.
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O evento é dirigido aos
servidores públicos e aos
profissionais que lidam com
mulheres vítimas de violência e aos homens e mulheres
interessados pelo tema.
O seminário acontece
na quarta-feira que vem,
no Salão Burle Marx, no
9º andar do prédio da Prefeitura de Santo André, a
partir das 14h. Inscrições e
informações pelo telefone
4433-0648 e mail nucleopoliticas@santoandré.sp.gov.br

Reformas na linha da
Kombi e do Gol G. 4 vão
ampliar a capacidade de
produção da Volks em mais
de 100 unidades ao dia a
partir de outubro. A fábrica
pula dos atuais 1.100 para
1.250 veículos ao dia.
Com o aumento, a
perspectiva é que novas
vagas possam ser abertas.
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Trabalhadores na Ford decidiram que, sem acordo, é greve na segunda-feira

O pessoal na Ford também cruzou os braços ontem de manhã e definiu,
por unanimidade, que se a
proposta patronal não for
aprovada na assembléia geral que acontece amanhã,
entram em greve a partir de
segunda-feira.
O diretor do Sindicato,
Teonílio Monteiro, o Barba,
explica que os trabalhado-

res também aprovaram a
suspensão da produção de
caminhões no sábado, para
que os companheiros participem da assembléia.
Para o diretor do sindicato Paulo Cayres, os trabalhadores sabem que este é o
momento de lutar de forma
unida e organizada para
avançar nas conquistas.
“O País nunca viveu

um momento como este
no setor automotivo. Agora, mais do que nunca, é a
hora de reivindicar avanços para os trabalhadores. E o aviso já foi dado:
se os companheiros não
aprovarem as propostas,
na segunda-feira a greve
começa e a fábrica vai ficar
completamente parada”,
completou.

Metalúrgicos fazem acordo com Volvo
Os cerca de 2,6 mil
metalúrgicos da Volvo,
em Curitiba aceitaram,
ontem, a nova proposta
da empresa.

Ela prevê reajuste de
10% e o pagamento de um
abono no valor de R$ 1,5
mil no próximo dia 12.
Segundo o Sindica-

to dos Metalúrgicos da
Grande Curutiba, o acordo representa 2,5% de
aumento real e 7,6% para
cobrir a inflação.

Em Diadema, companheiros nas autopeças reafirmaram disposição de luta

Em Diadema, uma assembléia no início da manhã
reuniu os companheiros de
três fábricas.
O pessoal na Autometal e no Grupo Dana saiu
em passeata e encontrou
os trabalhadores na TRW,
onde fizeram um ato conjunto.
David Carvalho, coordenador de base em Diadema, reforçou a importância
da mobilização dos companheiros.
“Agora, mais do que
nunca, temos de mostrar

nossa organização e disposição para luta. É hora de
provarmos que merecemos
um reajuste salarial justo.”
Os trabalhadores na
Faparmas também realizaram paralisação de duas
horas antes da entrada.
José Mourão, diretor
do Sindicato, garante que
os companheiros estão firmes. “Está claro que todos estão dispostos a lutar
por melhores propostas.
A companheirada garantiu
também presença maciça na
assembléia de sábado.”

