
Metalúrgicos alemães 
param por reajusteSistema S

vai ampliar 
vagas

gratuitas

Doenças do aparelho circulatório, provocadas 
pela má-alimentação, fumo, bebida e 

sedentarismo, são as que mais matam. 
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Escolha uma opção de lazer 
para o final de semana

Além de renovar o acordo, companheiros vão resistir ao retorno das tarifas como quer o Itaú

Trabalhadores 
querem 8% 
de aumento 
real. Empresas 
ofereceram 2%

O São Paulo começa a 
34ª rodada na lideran-
ça do Brasileirão e quer 
sair assim dela. Para is-
so, o Tricolor precisa 
vencer o clássico contra a 
Portuguesa amanhã, às 
18h30, no Canindé.

Um ponto atrás, 
o Palmeiras vai 
ter de suar a ca-
misa para vencer 
o terceiro colocado 
Grêmio, no Pa-

lestra Itália, às 17h, do 
domingo. O Verdão quer 
esquecer a derrota para o 
Argentino Juniors, que 
acarretou na desclassifi-
cação da Copa Sul-ame-
ricana.

Pior do que a 
atuação do ti-
me na Argen-
tina foi a atitu-

de do técnico Vanderlei 
Luxemburgo, que ficou 
no Brasil com o time titu-
lar, e decidiu comentar o 
jogo para a Rede Glo-
bo ao mesmo tempo que 
passava orientações ao 
seu assistente por telefo-
ne, um verdadeiro show 
de falta de ética.

Amanhã, o San-
tos vai ao Rio en-
carar o Vasco, às 
18h30.

Na Série B, o Co-
rinthians quer ser 
campeão nesse fi-
nal de semana. Pa-
ra isso, o Timão 
tem de vencer o 

Criciúma amanhã e 
torcer por uma derrota 
do Avaí.

O Santo André 
recebe o Forta-
leza amanhã, às 
16h20, e se esfor-
ça para continuar 

na zona de acesso para 
a primeira divisão.

são caetano

diadema

mauá
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tribuna esportiva santo andré

são bernardo

x

Concluída a reforma, o restaurante
do Clube de Campo dos Metalúrgicos será reaberto 

amanhã com o atendimento cordial de sempre. 
Almoço no sistema sirva-se à vontade, lanches 

variados e bebidas. 

Dois
Encenação sobre um homem que vive numa rua em 
que existem apenas dois balanços, onde fica com suas 
lembranças e esquecimentos. Amanhã e domingo 
às 20h no Teatro Conchita de Moraes, Praça Rui 
Barbosa, s/nº, Santa Terezinha, fone 4996-2164. 
Ingressos a R$ 10,00 e R$ 5,00.

Ferreomodelismo
Encontro nacional e concurso, com exposição de 
modelos de trens e cenários, mostra fotográfica, 
exibição de filmes e clínicas. Amanhã, das 9h às 17h, 
em Paranapiacaba.

Andaime
A peça retrata um dia na vida de dois limpadores 
de janela de um grande edifício. Amanhã às 21h e 
domingo às 19h no Teatro Municipal, no Paço, fone 
4433-0789. Ingressos entre R$ 50,00 e R$ 25,00.

Semana Cabo-verdiana
Desfile de trajes típicos amanhã às 12h no Calçadão 
da rua Oliveira Lima. Apresentação de dança amanhã 
às 13h na concha acústica, no Centro. Comida, baile 
tradicional e atividade musical a partir das 13h do 
domingo, na Associação Cabo-verdiana, Av. Nova 
Iorque, 234, Utinga.

Dia da qualidade de vida com sessões de alongamento, 
apresentação musicais e de dança indiana. Domingo 
das 9h às 17h, também em Paranapiacaba. Fone 
4439-0237.

50 anos dos bancários 
do ABC
Exposição fotográfica 
sobre a história do 
Sindicato, montada no 
saguão do Sesi Santo 
André, Praça Dr. 
Armando de Arruda 
Pereira, 100. Visitação de 
segunda a sexta-feira, 
das 9h às 19h, até dia 
23 deste mês.

Greve dos bancários em 1985

Jornal divulga inauguração do posto 
do Instituto de Aposentadorias dos 
Bancários na região, em 1960

Baile da AMA-ABC
Amanhã, a partir das 18h30, na Sede do Sindicato, 
com a participação da banda Cheiro da Terra. Preços 
são populares e as reservas de mesas devem ser feitas 
pelo telefone 4127-2588.

Encerramento das oficinas, com apresentação de danças 
afro, latina, contemporânea e de rua. Domingo às 19h 
no Teatro Cacilda Becker, no Paço, fone 4348-1081.

Bendito os Beneditos
Espetáculo de bonecos que reúne personagens do 
mamulengo como Dona Quitéria, Sargento Bitola 
e Boizinho Brincadeira. Amanhã às 16h no Parque 
Salvador Arena, Av. Caminho do Mar, 2.980, Rudge 
Ramos, fone 4368-1246.

Pássaro de fogo
A peça conta as aventuras de 
um príncipe que captura o 
pássaro de fogo. Domingo às 
16h no Teatro Elis Regina, Av. 
João Firmino, 900, Assunção, 
fone 4351-3479.

Consciência Negra

Aruanda Bahia de Todos os Santos

Apresentação dos filmes Aruanda (22 min), sobre um 
quilombo na Paraíba, e Bahia de Todos os Santos (98 
min), sobre um negro rejeitado pelos pais. Domingo 
às 18h no Teatro Martins Pena, Praça Marquês de 
Alegrete, 44, Vila Gonçalves, fone 4123-7891.

Apresentação da peça infantil O mundo de Walt 
Disney, domingo às 19h no Teatro Municipal, no 
Paço, fone 4555-0086. Ingressos a R$ 4,00.

Diadema Dança 
Vinte grupos de dança apresentam espetáculos de 
hip hop, balé clássico, dança contemporânea, dança 
popular, dança-teatro, break, entre outros.
Hoje, amanhã e domingo às 19h30, no Teatro Clara 
Nunes, Rua Graciosa, 300, fone 4056-3366. Retirar 
ingressos uma hora antes.

A peça infantil A turma de Dona Gotilde será 
encenada amanhã, às 11h, no Espaço Chico Mendes, 
Av. Fernando Simonsen, 566, Cerâmica.
Domingo, das 10h às 16h, no mesmo local, haverá 
venda de livros, biblioteca infantil e contação de 
histórias. Das 15h às 18h30, show sertanejo.

Lanchonete do Clube reabre amanhã
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Saúde

Sistema S

Doenças da modernidade 
são as que mais matam 

Mais cursos gratuitos
e profissionalizantes

Morrem mais homens

Muito bem!
O presidente da OAB, 
Cezar Britto, disse que 
a lei de anistia não 
beneficia torturadores. 
“Tortura é crime de lesa-
humanidade. E anistia 
não é amnésia”.

Mais ao Sul
Lula pediu que Barack 
Obama, presidente 
norte-americano eleito, 
mantenha uma política 
mais ativa em relação à 
América Latina.

Mudou!
Para a Prefeitura de 
Jandira, o candidato 
tucano Walder 
Paschoalin teve o registro 
cassado e quem assumiu 
foi Julinho do PT, que 
havia ficado em segundo 
lugar.

Sem pressa
O turno da fome, 
das 11h às 15h, vai 
continuar em pelo menos 
14 colégios estaduais, 
apesar das promessas do 
governador.

Despreparo
Mais da metade dos 
estudantes de medicina 
que prestaram exame do 
Conselho Regional não 
souberam dizer quando 

se deve suspeitar de 
uma tuberculose.

Avanços
O secretário da
Igualdade Racial, 
Edson Santos, quer a 
criação de delegacias 
especializadas em
crimes étnico-raciais. 

Mortandade
Em 1990 morreram 300 
motoqueiros, número 
que subiu para 7.000 no 
ano retrasado.

Olha a cana!
A Polícia Federal 
prendeu ontem, no 
Ceará, 24 pessoas 
envolvidas em esquema 
de falsificação de 
carteiras de habilitação.

Fortaleza
O PMDB saiu das 
eleições como o partido 
que conquistou o maior 
número de votos e agora 
quer a presidência do 
Senado e da Câmara 
Federal.

Cana neles!
O Google entregou à 
CPI da Pedofilia
18 mil álbuns suspeitos 
de conter imagens
de pornografia
infantil.

Reprodução

Pesquisa apresenta-
da ontem pelo Ministério 
da Saúde aponta que as 
chamadas doenças da mo-
dernidade são as que mais 
matam homens e mulheres 
no Brasil. 

As doenças do apare-
lho circulatório, aquelas as-
sociadas à má alimentação, 
ao consumo excessivo de 
álcool, ao tabagismo e à falta 
de atividade física, lideram a 
lista das mais mortais. De-
pois, vem a violência. 

De acordo com o es-
tudo, 283.927 brasileiros 
morreram em 2005 por 
problemas do aparelho cir-
culatório, 32% do total de 
mortes registrado no ano.

Inversão
O perfil de mortalidade, 

segundo o Ministério, revela 
mudanças provocadas, por 
exemplo, pela rápida urba-
nização. No passado, doen-
ças infecciosas e parasitárias 
como as diarréias, a tuber-
culose e a malária estavam 
entre as principais causas de 
morte no País.

Dados da Secretaria 
de Vigilância em Saúde 
indicam que, em 1930, as 
doenças infecciosas respon-
diam por cerca de 46% das 
mortes enquanto em 2003 
elas representavam apenas 
5% do total.

Já as doenças cardio-
vasculares que respondiam 
por apenas 12% dos óbitos 
na década de 30 são hoje 
responsáveis por quase um 
terço das mortes.

O presidente Lula assi-
nou decreto que aumenta o 
número de vagas gratuitas 
nos cursos profissionalizan-
tes no Sesi, Senai, Senac e 
Sesc, destinadas a alunos e 
trabalhadores de baixa ren-
da, empregados e desem-
pregados.

As quatro entidades 
vão ampliar os cursos de 
forma gradual até 2014, 
quando Senai e Senac terão 
de investir neles dois terços 
de suas receitas. 

O ministro da Edu-

cação, Fernando Haddad, 
disse que a ampliação da 
gratuidade e dos cursos será 
importante para atender os 
jovens que não têm acesso 
à universidade. 

“Pouca gente se preo-
cupa com aqueles que não 
têm acesso à educação supe-
rior e precisam de educação 
profissional. Este acordo é 
uma resposta aos 75% dos 
jovens que não têm acesso à 
universidade”, disse ele. 

O ministro do Trabalho, 
Carlos Luppi, lembrou que 

existem um milhão de vagas 
de empregos não preenchi-
das por falta de qualificação 
profissional. “O desafio é 
qualificar quem não tem em-
prego. Temos seis milhões 
de pessoas recebendo seguro 
desemprego e elas têm de ser 
qualificadas”, avisou ele. 

O acordo foi feito de-
pois que o governo federal 
pensou em criar um fundo 
para disciplinar os recursos 
do Sistema S, que neste ano 
vai arrecadar entre R$ 7 e R$ 
8 bilhões.
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Curso de petróleo e gás com desconto para metalúrgicos 
e seus dependentes. Inscrições abertas ao vestibular. 

Mais informações pelo telefone 4128-4233 ou no 
primeiro andar da  Sede do Sindicato.

Inscreva-se
3465-7860 ou 3465-7861

consorcioabc@coopervolks.com.br

As mulheres represen-
tam a maioria da população, 
mas é maior o índice de mor-
tes entre os homens. Segun-
do o mesmo levantamento, 
de um total de 1.003.350 
óbitos ocorridos em 2005, 
582.311 eram pessoas do 
sexo masculino, 57,6%.

A principal causa regis-
trada, segundo a pesquisa, 
foram as doenças do coração, 
responsáveis pela morte de 
49.128 homens. As doen-
ças cerebro-vasculares se-
guem em segundo lugar, com 

45.180 mortes, seguidas pelos 
homicídios, com 43.665. De-
pois delas, vem os cânceres 
de traquéia, brônquio, pul-
mão, próstata e estômago.

O estudo capta os óbi-
tos ocorridos no Brasil 
dentro ou fora de ambiente 
hospitalar e com ou sem 
assistência médica. De acor-
do com o Ministério, a ten-
dência de morte não varia 
muito em um curto período 
de tempo e as informações 
refletem a atual situação da 
mortalidade no País.

Indústria
continuou a 
crescer em
setembro

Cipeiros
foram 
eleitos
ontem

Conjuntura

Windmoeller

FIQUE
SÓCIO DO
SINDICATO
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Curso de
noções de 
internete

Planejamento
da Comissão

Educação

Deficiência

CSE Mahle denuncia diferenças regionais

Metalúrgicos fazem uma semana de paradas

Trabalhadores renovam
acordo de sábados alternados

Contrato coletivo

Alemanha

Polimold

Trabalhadores de Minas Gerais recebem menos que os paulistas 

A Comissão dos Me-
talúrgicos com Deficiência 
fará sua reunião de pla-
nejamento de atividades 
na próxima terça-feira, a 
partir das 8h, no Centro de 
Formação Celso Daniel. O 
encontro é aberto a todos 
os que se preocupam com 
a causa. Participem! As 
inscrições devem ser feitas 
até hoje com Lúcia, pelo 
telefone 4128-4213.

A Fundação Flo-
restan Fernandes ofere-
ce curso sobre as várias 
possibilidades da inter-
nete para moradores de 
Diadema.

Os interessados 
devem ser maiores de 
18 anos, ter o ensino 
fundamental completo 
e conhecimentos bási-
cos de informática. As 
inscrições vão até 18 de 
novembro.

Trabalhadores de-
sempregados pode-
rão fazer a inscrição 
no Centro Público de 
Trabalho e Renda, na 
Avenida Nossa Senhora 
dos Navegantes, 249, de 
segunda a sexta-feira, 
das 9h às 16h.

Quem trabalha se 
inscreve direto na Fun-
dação, na Rua Manoel 
da Nóbrega. 1.149, de 
segunda a sexta-feira, 
das 9h às 11h30 e das 
13h às 19h.

É necessário apre-
sentar certidão de nas-
cimento, RG, compro-
vantes de residência e 
escolaridade, carteira 
profissional e compro-
vante de renda. 

A produção in-
dustrial brasileira cres-
ceu em sete dos 14 lo-
cais pesquisados pelo 
IBGE em setembro, 
na comparação com 
agosto. Na média ge-
ral, a alta é de 1,7%. 

Em São Paulo, a 
produção industrial 
aumentou 1% em re-
lação a agosto. So-
bre setembro do ano 
passado a alta foi de 
8,8%.

Os principais des-
taques foram veículos 
automotores (18,5%), 
máquinas e equipa-
mentos (16,8%), far-
macêutica (21,5%) e 
outros equipamen-
tos de transporte 
(50,8%). 

Outros Estados 
com taxas positivas 
foram Amazonas 
(6,1%), Rio de Janei-
ro (4,1%), Rio Grande 
do Sul (3,6%), Paraná 
(1,4%), região Nor-
deste (0,4%) e Santa 
Catarina (0,2%). 

Os companheiros 
Wclayton Duarte, Benedi-
to Gomes, Edgard Mom-
baça e a companheira Ju-
dite Anália são os novos 
cipeiros eleitos ontem na 
Windmoeller, de Diadema. 
Sérgio Cardoso, do Comi-
tê Sindical, parabenizou 
os trabalhadores por te-
rem escolhido candidatos 
comprometidos com a luta 
por melhores condições de 
trabalho. 

Assembléias nos tur-
nos da Mahle de Itajubá, em 
Minas Gerais, denunciaram 
as diferenças de tratamento 
que a multinacional dispen-
sa aos metalúrgicos de lá. 

“A começar pelo sa-
lário, a média mineira não 
é nem a metade da nossa 
aqui do ABC”, comparou 
Amarildo Sesário de Araujo, 
diretor do nosso Sindicato 
e que participou das as-
sembléias organizadas pela 
Confederação Nacional 
dos Metalúrgicos da CUT 
(CNM-CUT) e pelos sindi-
catos locais na quarta-feira. 

Segundo ele, o pessoal 
de Itajubá paga mais por 
transporte, refeição e con-

Os metalúrgicos ale-
mães completam hoje uma 
semana de paralisação por 
aumento salarial. A catego-
ria tem interrompido o tra-
balho em diversas fábricas 
e o presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos (IG Me-
tall), Berthold Huber, ad-
vertiu que se até a próxima 
terça-feira não houver acor-
do será declarada greve por 
tempo indeterminado.

O Sindicato reivindica 
um aumento salarial de até 

Os trabalhadores na 
Polimold, em São Bernar-
do, realizaram assembléia 
ontem para aprovar a reno-
vação do acordo de sábados 
alternados.

“Essa foi uma con-
quista muito comemorada 
pelos companheiros e que 
não poderíamos perder”, 
afirma Moisés Selerges, co-
ordenador de base de São 
Bernardo.

Tarifa
Moisés aproveitou a 

oportunidade para alertar os 

8% para os 3,6 milhões de 
metalúrgicos, enquanto os 
patrões ofereceram aumen-

trabalhadores que não acei-
tem as cartas enviadas pelo 
Itaú com a cobrança da taxa 
de recadastramento.

A categoria entendeu o 

to de 2,1% e abono igual a 
0,8% do salário anual para 
novembro e dezembro.

recado. “A companheirada 
decidiu que se o Itaú não 
voltar atrás vamos iniciar 
uma mobilização para a 
mudança de banco.”

Se não tiver acordo, a greve será por tempo indeterminado

Na assembléia, pessoal avisou que vai lutar para manter tarifa zero

vênio médico, o que reduz 
ainda mais a renda. 

O objetivo da mobi-
lização foi o de integrar 
não só os companheiros 
da Mahle, mas todos os 

metalúrgicos de Itajubá na 
luta da CNM-CUT pelo 
contrato coletivo nacional, 
que tem por meta a redução 
das desigualdades regionais 
dentro da categoria.

Acesse: www.smabc.org.br
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