
As centrais sindicais incluíram o combate à crise da agiotagem na 
pauta da 5ª Marcha a Brasília que farão no início de dezembro. 

Reivindicações como a redução da jornada e a garantia de emprego 
ganharam mais importância.
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Contra a Crise,
valorização do trabalho 

Eleja o Saci para 
mascote da Copa

de 2014

Da medula de
César, a chance de 
vida a uma criança

O operador de máquinas César Lova (foto), na Mercedes Benz, 
doou sua medula óssea para uma menina no Paraná. Ele foi um 
dos cadastrados durante campanha apoiada pelo Sindicato para 

encontrar um doador para o menino Breno. 
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Depois de 17 anos de es-
pera, o Brasil pode vol-
tar a ter um campeão 
na F1, neste domingo. 
Felipe Massa tem chan-
ce de levantar a taça no 
GP de Interlagos. Mas, a 
tarefa não será fácil. Pa-
ra ser campeão, o fer-
rarista precisa vencer e 
torcer para que o inglês 
Lewis Hamilton che-
gue, no máximo, em sex-
to. Caso o brasileiro fique 
em segundo, Hamilton 
tem de chegar depois da 
oitava posição. Para os 
supersticiosos, uma da-
ta pode animar. Ontem, 
completou 20 anos do pri-
meiro título de Ayrton 
Senna na modalidade. 
A corrida de domingo co-
meça às 15h.

No Brasilei-
rão, os resul-
tados da 32ª 

rodada embolaram ain-
da mais as primeiras co-
locações da tabela. 

Apenas um pon-
to separa o líder 
Grêmio do quarto 
colocado Palmei-
ras. A próxima ro-
dada promete ain-
da mais, dada a 
dificuldade dos jo-
gos. O Verdão tem 
clássico contra o 
Santos, na Vila 

Belmiro, às 17h.

Já o vice líder São 
Paulo recebe o In-
ter, às 19h10 do 
domingo. Amanhã, 
a Portuguesa, que 
saiu da zona de re-

baixamento, joga contra 
o Flamengo, no Mara-
canã, às 18h30.

Na Série B, o Co-
rinthians, que já 
garantiu o aces-
so, vai agora atrás 
do título. Amanhã, 
o timão encara o 

Paraná no Pacaembu, 
às 16h30.

Orquestra 
Filarmônica
Apresentação do programa 
Crianças do Brasil, com 
junção entre o erudito e o 
popular. Amanhã às 20h
no Cenforpe, km 20,7 
da Via Anchieta. Retirar 
ingressos uma hora antes.

ribeirão pires
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tribuna esportiva

santo andré

são bernardo

Macunaíma
A peça, com texto de Mário de Andrade, conta a 
história de Macunaíma, o herói sem caráter.
Amanhã e domingo às 20h  no Parque Escola, Rua 
Anacleto Popote, 46, Val Paraíso. Retirar ingressos 
uma hora antes.

Homem palco em 
contos do Brasil
Um bonequeiro e um 
músico apresentam 
três contos recolhidos 
pelo folclorista Câmara 
Cascudo. Amanhã às 

16h no Parque Salvador Arena, Av. Caminho do Mar 
2.980, Rudge Ramos, fone 4368-1246.

E se as histórias fossem diferentes?
Na primeira história, uma rainha que quer um filho 
acaba mãe de várias meninas. Na segunda, as pessoas 
de um planeta mudam de acordo com a imaginação. 
Domingo às 16h no Teatro Elis Regina, Av. João 
Firmino, 900, Assunção, fone 4351-3479.

O que você vai ser ... antes de crescer
Menino não responde à pergunta do que vai ser 
quando crescer e mostra o que é importante para 
uma criança. Domingo às 16h no Teatro Lauro 
Gomes, Rua Helena Jackey, 171, Rudge Ramos, fone 
4368-3483. Ingressos a R$ 16,00 e R$ 8,00. 

Nosotros ou Os prisioneiros do amor
Jovem sorteada para um jantar com seu ídolo resolve 
mandar a irmã no lugar. Amanhã e domingo às 20h 
no Teatro Lauro Gomes, Rua Helena Jackey, 171, 
Rudge Ramos, fone 4368-3483. Ingressos entre R$ 
30,00 e R$ 10,00.

Orquestra 
Sinfônica
Sob regência 
de Wagner 
Polistchuck e 
participação 
especial do 
violoncelista 
Antônio Del Claro, 
a sinfônica vai 
apresentar obras 
de Tchaikovsky e 
de Shostakovich. 
Amanhã às 
20h no Teatro 
Municipal, no 
Paço, fone 4433-

0789. Retirar ingressos uma hora antes. No domingo,  
às 17h30 a sinfônica se apresenta na Sala São Paulo, 
na Praça Júlio Prestes, em São Paulo, com ingressos 
entre R$ 30,00 e R$ 10,00.

Izzy Gordon
A cantora faz show com 
arranjos modernos para 

o repertório no qual 
homenageia Dolores 

Duran, conhecida por 
suas composições da 

chamada música da fossa. 
Amanhã às 17h no Sesc, 

Rua Tamarutaca, 302, 
Vila Guiomar,

fone 4469-1200.
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O grupo Madrigal 
Cantabilis, sob 
a regência de 
Jan Szot, faz 
apresentação 
de Réquien, de 
Mozart. Domingo 
às 20h na 
Paróquia São José.



Trabalhadores 
resgatados no

Maranhão

dica do Dieese
Esqueceram o Dia Mundial 

da Alimentação

Subseção Dieese
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Pela vida

Tucanagem 

Metalúrgico doa medula óssea

Governadores vão à Justiça 
contra piso de professores

César, com a família, quer campanhas para aumentar número de doadores

Depois de meses de 
expectativa, o operador de 
máquinas César Lova, que 
trabalha na Mercedes Benz, 
doou sua medula óssea para 
uma menina no último final 
de semana, em microcirur-
gia realizada no Hospital das 
Clínicas, em Curitiba (PR).

César foi um dos 3.229 
cadastrados durante cam-
panha realizada no ano 
passado para encontrar 
um doador para o menino 
Breno, que sofre de aplasia 
muscular.

As primeiras análises 
mostraram que a medula 
de César era compatível 
com um dos pacientes. 
“Fui informado em março 
deste ano e fiquei muito 
feliz com a possibilidade 
de ajudar alguém sem olhar 
para quem”, lembrou ele, 
que tem 29 anos, é casado 
e tem dois filhos. 

Depois disso, o meta-
lúrgico fez novos exames, 
até que foi informado que 
o transplante seria mesmo 
realizado. 

Ele viajou com a fa-
mília para Curitiba e lá 
ficou internado três dias, 
em quarto junto com outro 
doador. 

“A retirada da medula 
é um processo totalmente 

tranqüilo e não senti dor. 
Dois dias depois já estava 
trabalhando”, comentou.

A medula é um tecido 
líquido que fica no interior 
dos ossos, onde são produ-
zidos os componentes do 
sangue como plaquetas e 
glóbulos brancos e verme-
lhos, que são retirados com 
uma punção.

Vida renovada
Sobre a pessoa benefi-

ciada com o transplante da 
medula, César sabe apenas 
que é uma menina, que ele 
só vai conhecer depois do 
tempo de recuperação de-

la, dentro de três ou quatro 
meses. Até lá, os dois vão 
trocar cartas. 

“Fiquei muito emocio-
nado e me sinto uma pessoa 
renovada. Acredito que de-
vemos amar o próximo co-
mo nós mesmos”, revelou. 
César fez um apelo para que 
as pessoas se cadastrem no 
Redome – Registro Nacio-
nal dos Doadores de Medu-
la Óssea.

“A probabilidade de 
encontrar um doador com-
patível é de uma em 1 mi-
lhão. Quanto mais doadores 
se cadastrarem, mais vidas 
serão salvas”, concluiu. 

Há algumas semanas 
estamos acompanhando 
pelos noticiários todo o 
drama da crise financei-
ra internacional; uma cri-
se especulativa criada pelo 
mercado imobiliário ame-
ricano e que acabou disse-
minada para outros mer-
cados e países. Esse é o 
assunto da moda e a dis-
cussão de qualquer outro 
tema no momento, mesmo 
que de extrema importân-
cia, parece ser inviável e fi-
ca para segundo plano. 

Assim aconteceu com o 
Dia Mundial da Alimen-
tação, comemorado no dia 
16 de outubro. O objetivo 
desse dia é conscientizar a 
humanidade sobre a difí-
cil situação enfrentada por 
pessoas que passam fome 
e estão desnutridas e pro-
mover em todo o mundo a 
participação da população 
na luta contra a fome. Se-
gundo estimativas da FAO 
(termo que em português 
significa Organização para 
a Agricultura e a Alimenta-
ção), existem 923 milhões 
de pessoas passando fome 
no mundo. 

Para garantir a essas 
pessoas o direito a uma ali-
mentação adequada, se-

riam necessários 30 bi-
lhões de dólares por ano. 
O valor parece alto, mas 
se comparado ao pacote 
de 700 bilhões de dólares 
aprovado recentemente 
pelos Estados Unidos pa-
ra combater a crise finan-
ceira, até que ele não as-
susta tanto. Felizmente, há 
governos que estão toman-
do uma série de medidas 
para reforçar a proteção 
social dos mais pobres e o 
Brasil é um deles.

Os programas Pronaf 
(Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar) e o PAA 
(Programa de Aquisição 
de Alimentos) são exem-
plos de políticas de apoio 
a agricultura familiar que 
garantem créditos para os 
investimentos e o mercado 
necessário para venda lo-
cal da produção obtida.

Ninguém tem dúvi-
das quanto à gravidade 
da crise, porém, o proble-
ma da fome não é menor e 
nem pode ser deixado pa-
ra depois.

Afinal de contas, quem 
tem fome tem pressa e não 
pode esperar.

Comunicado
O Sindicato dos 
Metalúrgicos do 
ABC, por seu 
presidente, Sérgio 
Aparecido Nobre, 
comunica, a quem 
possa interessar, 
a instauração de 
procedimento 
administrativo em 
face de Marcelo 
Donizete Bernardo 
e Valdir Dias Freire, 
conforme Título IV, 
Capítulo I,
artigos 59 e 
seguintes do seu 
Estatuto Social. 

Os governadores do 
Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina, Paraná, Mato 
Grosso do Sul e Ceará ajui-
zaram, quarta-feira, ação 
de inconstitucionalidade 
no Supremo Tribunal Fe-
deral contra a lei federal 
que estabelece o piso de R$ 
950,00 para os professores 
de escolas públicas e dá um 
terço da jornada de trabalho 
fora das salas de aula, para 
que aprimorem seus conhe-
cimentos.

Eles se dizem melindra-
dos por acharem que a lei fe-
re a autonomia dos Estados, 
pois acreditam que eles é que 
deveriam fixar o piso. 

O que os governadores 
não querem é enfiar a mão 
no bolso. Alegam que o au-
mento dos custos, devido à 
necessidade de contratação 
de novos professores para 
suprir a diminuição da carga 
horária dos atuais profissio-
nais, é estimado em milhões 
de reais anuais.

Especulou mal
A Sadia teve prejuízo de 
R$ 1,6 bilhão, causados 
por operações cambiais e 
títulos do banco Lehman 
Brothers, que quebrou.

Bem vindos
Cerca de 14 mil 
estrangeiros virão a 
São Paulo para o GP de 
Fórmula 1 e o Salão do 
Automóvel.

Reforço
O governo federal 
anunciou nova linha de 
financiamento de capital 
de giro na construção civil.

Insanidade
Somente neste ano, o PCC 
já condenou 22 pessoas 
à morte, que foram 
torturadas, executadas 
a tiro e ainda tiveram o 
corpo queimado.

Ele merece
No Rio, foi preso o bicheiro 
Anísio Abrahão, da Beija-
Flor, acusado de levar 
dinheiro dos jogos de azar. 

Perigo!
O banqueiro Daniel 

Dantas está proibido 
de deixar o País por 
responder processo por 
tentativa de suborno 
para se livrar de ação por 
crime financeiro.

Mãos à obra
Pesquisa mostra que a 
família é responsável 
por 70% do desempenho 
escolar de um estudante.

Precisa mudar
O ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, disse 
que os hospitais privados 
filantrópicos nunca 
provaram que cumprem 
as regras para ter direito 
a isenção de impostos. 

Falta pouco
A quatro dias das eleições 
norte-americanas, o 
democrata Barack Obama 
está 7 pontos à frente do 
republicano John McCain.

Lutador
Hoje completam 29 anos 
da morte do metalúrgico 
Santo Dias da Silva, 
morto pela PM durante 
piquete na empresa 
Sylvania, na capital.

Redome – Registro Nacional
de Doadores de Medula Óssea

São Paulo - Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Rua Marquês de Itu, 579 – Vila Buarque – São Paulo

Telefone: (11) 2176-7000 / 0800-167-055

agenda
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Saci para
mascote 

da Copa do 
Mundo

Raloim, não!

Marcha a Brasília terá 
novas bandeiras de luta

Oposição perde força na eleição

Sete eleitos na Assembléia

Crise da agiotagem

Eleições 2008

A Marcha a 
Brasília já 
faz parte do 
calendário de 
luta das centrais 
sindicais, devido 
ao sucesso 
alcançado nos 
outros anos

O alto índice de apro-
vação do presidente Lula 
refletiu negativamente 
para os principais partidos 
de oposição ao governo 
federal, nas eleições mu-
nicipais.

Juntos, PSDB, DEM 
e PPS perderam 910 pre-
feituras, em comparação 
com 2000, quando o tu-
cano FHC ainda era o 
presidente.

A maior redução 
aconteceu com o DEM, 
que deve comandar a par-
tir do próximo ano 532 
cidades a menos do que 
em 2000, quando ainda se 
chamava PFL.

O PPS também sen-

Investimento público 
e valorização do trabalho 
são elementos decisivos 
para impulsionar o desen-
volvimento do mercado 
interno e enfrentar a crise 
internacional gerada pela 
especulação.

É com essa visão que 
as centrais sindicais vão 
colocar novos ingredientes 
na pauta de reivindicações 
da marcha a Brasília, que 
realizarão no início de de-
zembro.

Diante da nova con-
juntura externa, explicou 
o secretário geral da CUT, 
Quintino Severo, há uma 
avaliação comum das cen-
trais de que a 5ª Marcha 
Nacional a Brasília deverá 
enfatizar a luta por medidas 
de combate à crise, como 
a redução dos juros, e de 
fomento aos investimentos 
nas áreas sociais e de infra-
estrutura, o que garante em-
prego, salário e direitos.

“Com a recessão ba-
tendo nos EUA, Europa 
e Japão precisamos prio-
rizar iniciativas em defesa 
do nosso mercado interno, 
com uma resposta firme 
do Estado brasileiro em 
apoio à classe trabalhadora 
e ao setor produtivo. Os 
trabalhadores não podem 
pagar essa conta, que é do 
sistema capitalista e de sua 
lógica especulativa”, decla-

rou Quintino.

Medidas
Desta forma, a jornada 

de trabalho sem redução de 
salário, medida que deve 
gerar mais de 2,2 milhões 
de empregos, a ratificação 
das Convenções da OIT 
151, que assegura o direito 
à negociação coletiva no 
serviço público, e a 158, que 
coíbe a demissão imotivada, 

ganham muito mais impor-
tância como medidas para 
o enfrentamento da crise de 
agiotagem. 

A 5ª Marcha Nacional 
a Brasília terá como tema 
Desenvolvimento e valorização 
do trabalho. São esperados 
cerca de 30 mil manifestan-
tes. Na pauta, também, o 
fim do fator previdenciário 
e reajuste da tabela do Im-
posto de Renda.

tiu na pele os efeitos de não 
ser aliado do governo.

Em 2000, tinha 166 
prefeituras. Embora tivesse 
candidato à Presidência em 
2002, com Ciro Gomes, sua 
direção mantinha boa rela-
ção com o governo FHC.

Com a vitória de Lula, 
o PPS se juntou à base alia-
da, ganhando o Ministério 
da Integração Nacional, en-
tregue justamente a Ciro, e 
outros cargos importantes. 

Assim, saltou em 2004 
para 306 prefeituras. Mas o 

O resultado das elei-
ções municipais provocou 
mudanças também na As-
sembléia Legislativa de São 
Paulo.

Dos 32 parlamentares 
que eram candidatos a pre-
feito ou vice-prefeito no 
Estado de São Paulo, sete 
elegeram-se.

Entre os eleitos, três 

PPS rompeu com o go-
verno nesse mesmo ano e 
Ciro acabou se mudando 
para o governista PSB.

Na oposição, o PPS 
voltou a encolher, caindo 
agora para 132 prefeitu-
ras.

são do PT, Cido Sério, elei-
to em Araçatuba,Sebastião 
Almeida, em Guarulhos, 
e Mário Reali, em Diade-
ma. 

Os outros eleitos são 
Antonio Carlos (PSDB), em 
Caraguatatuba; Dárcy Vera 
(DEM), em Ribeirão Preto; 
Marcio Bertaiolli (DEM), 
em Mogi das Cruzes; e Val-

domiro Lopes (PSB), em 
Rio Preto.

Quanto aos suplen-
tes, o primeiro nome na 
lista do PT – partido com 
mais alterações – é Faus-
to Figueira, seguido por 
Francisco Brito, eleito pre-
feito de Embu, o que abre 
vagas para Beth Sahão e 
Carlos Neder.

A Tribuna Metalúrgi-
ca apóia a campanha para 
a eleição do Saci para mas-
cote da Copa do Mundo 
de 2014, no Brasil. Hoje, 
é dia do Saci, o maior 
representante nacional 
da nossa cultura popular. 
O idealizador da campa-
nha é o jornalista Mouzar 
Benedito, membro da So-
ciedade os Observadores 
de Saci, entidade de São 
Luis do Paraitinga (SP) pa-
ra a promoção do folclore 
e da cultura.

Segundo ele, as van-
tagens são muitas. “Pri-
meiro, não seria preciso 
pagar direitos autorais a 
ninguém. No máximo, o 
que poderia ser feito é um 
concurso para cartunistas 
etc, para escolher o me-
lhor desenho”, explica. 
E por que o Saci? Mouzar 
responde: “Ele é a sínte-
se da formação do povo 
brasileiro. É o mito mais 
popular, o único conheci-
do no Brasil inteiro (Boi-
tatá, Curupira e mesmo a 
Iara requerem explicações 
quando a gente fala deles, 
em alguns lugares. O Saci 
não). É o típico brasileiro: 
mesmo pelado, deficiente 
físico e negro é brincalhão 
e gozador”, completa.

Apóie
Se você apoia a suges-

tão de termos o Saci como 
mascote da Copa 2014,  
encaminhe mensagens di-
retamente à CBF http://
www.cbf.com.br/. Ou pe-
lo e-mail comunicacao@
cbffutebol.com.br

Curso CSE 2 retorna 
semana que vem
Se você é um dos 
inscritos no curso CSE 
2, do Departamento 
de Formação do 
Sindicato, fique ligado 
que a unidade 4 será 
realizada de quarta a 
sexta-feira da semana 
que vem, a partir 
das 9h, no Centro de 
Formação Celso Daniel.


