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Amanhã 14 horas
na Sede do Sindicato

A partida entre Palmei-
ras e Corinthians, às 
16h de domingo, em Pre-
sidente Prudente, é a 
grande atração do Pau-
listão neste final de se-
mana. 

De um la-
do, Ronal-
d o  p o d e 
começar o 
primeiro jo-
go com a ca-

misa do Timão.

De outro, os torcedores 
querem o Verdão se re-
cuperando do vexame na 
Libertadores.

Ainda no do-
m i n g o ,  à s 
19h10, o São 
Paulo vai a 

Mogi Mirim pa-
ra tentar superar a der-
rota contra o Santos.

No Sábado, o 
Peixe – que 
melhorou mui-
to após a che-
gada de Vag-

ner Mancini – joga 
contra o Oeste, às 18h30, 
no Pacaembu.

Já o Santo 
André vai a 
Jundiaí pe-
gar o Paulis-
ta. O Rama-

lhão está a um ponto do 
G4 – ocupado pelos qua-
tro grandes.

Hoje, o São 
C a e t a n o 
abre a déci-
ma segunda 

rodada em casa, diante 
do Ituano.

O atacante 
Fred chegou 
ao Flumi-
nense pro-

metendo cumprir o con-
trato de cinco anos até o 
fim e dizendo que tem fo-
me de gols e de títulos.

Papel 
amassado, 
sonho 
revelado...
Espetáculo 
procura 
entender 

o sentimento universal que 
existe nas mulheres. Amanhã às 
20h e domingo às 19h no Teatro 
Abílio Pereira de Almeida, Praça 
Cônego Lázaro Equini, 240, 
Baeta Neves, fone 4125-0582. 
Ingressos a R$ 20,00 e R$ 10,00.

Eles no feminino
Com textos de Chico 

Buarque, Millôr 
Fernandes e Luís 

Fernando Verissimo, a 
peça mostra o universo 

feminino por meio da 
ótica masculina. Amanhã 

às 20h30 e domingo às 20h no Teatro Cacilda 
Becker, no Paço, fone 4348-1081. Retirar 

ingressos uma hora antes.

Calígula
Com texto de Albert Camus, a peça retrata 
a história do terceiro imperador romano 
(37 d.C. a 41 d.C), que ficou famoso 
por sua crueldade. No saguão haverá 
apresentação da banda Acústico Line. Hoje 
às 21h30, amanhã às 21h e domingo às 19h 
no Teatro Municipal, no Paço,

fone 4433-0789. Ingressos a R$ 60,00, R$ 50,00 se antecipado e R$ 30,00 a meia. 
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Livros de fotos
O sociólogo José de Souza Martins faz a 

apresentação de dois livros de sua autoria, seguida 
de autógrafos. A obra Sociologia da Fotografia 

e da Imagem mostra indícios de relações sociais 
nas fotografias, o outro livro mostra três de seus 

ensaios fotográficos. Amanhã às 10h30 na Livraria 
Alpharrabio, Rua Eduardo Monteiro, 1512, Bela 

Vista, fone 4438-4358.

Monólogos de uma 
esposa
Mulher casada há dez 
anos faz de tudo para 
evitar a rotina da relação. 
Domingo às 10h no Paço,
fone 4555-0086. 
Ingressos a R$ 20,00 e 
R$ 10,00. As mulheres 
pagam R$ 5,00.

Chapeuzinho
vermelho e o lobo

Bonecos abrem livro com a 
história de Chapeuzinho e 

assumem seus personagens. 
Domingo às 16h no Teatro 

Elis Regina, Av. João Firmino, 
900, Assunção, fone 4351-

3479. Ingressos a
R$ 12,00 e R$ 6,00.

Boka da noite
Grupo formado por 
metalúrgicos na Volks 
e Scania toca samba 
no show Ensaio Geral. 
Amanhã às 20h no 
Meninos Futebol Clube, 
Av. Caminho do Mar, 
3.222, Rudge Ramos. 
Ingressos a R$ 10.00.

Clarice: em cena
Montagem inspirada em textos 
de Clarice Lispector. Amanhã 
às 20h na Câmara de Cultura 
Antonino Assumpção. Av. 
Marechal Deodoro, 1.325, fone 
4125-0054. Retirar ingressos uma 
hora antes.

O noviço
Comédia de Martins Pena, 
mostra jovem que tenta se 
livrar de padastro canalha. 
Amanhã e domingo às 20h 
no Teatro Lauro Gomes, 
Av. Helena Jackey, 171, 
Rudge Ramos, fone 4368-
3483. Ingressos a R$ 30,00, 
R$ 15,00 a meia e R$ 
10,00 se antecipados.

Às 13h, a Banda Jazz Sinfônica 
apresenta clássicos como Garota de 
Ipanema e Carinhoso.
Às 15h, a Cia de Danças apresenta o 
espetáculo Quixotes do Amanhã.
Às 19h, show da banda Os Quatro, 
formada por mulheres.
Às 20h, show com a cantora 
maranhense Rita Ribeiro e com a 
bailarina Kiusam de Oliveira.

Temática feminina
As cantoras Rosa Silva 
e Silvana Moura fazem 
show com músicas 
inscritas ou interpretadas 
por Clara Nunes, Joyce, 
Chico Buarque e Tom 
Jobim. Amanhã às 19h 
no Centro Cultural 
Diadema, Rua Graciosa, 
300, Centro. Grátis.

No domingo, shows em homenagem às 
mulheres, na Praça da Moça, região 

central.

Aventurança 
cancioneira
Dois palhaços levam 
o público a uma 
viagem pelo universo 
infantil, com músicas 
de Toquinho e Villa 
Lobos e do folclore. 
Domingo às 11h no 
Espaço Chico Mendes, 
Av. Fernando Simonsen, 
566, Cerâmica. A 
partir das 15h, tem 
show de música latina 
com a banda Som das 
Américas.

Música antiga
Trio Galanteria faz 
recital com músicas 
antigas. Amanhã às 11h 
no Teatro Timochenco 
Wehbi, Rua Visconde 
de Inhaúma, 730, Nova 
Gerty, fone 4238-3030.

Soltando o verbo
Peça dos alunos das 
oficinas conta história 
sobre as várias formas 
da nossa linguagem. 
Amanhã às 20h no 
Teatro Euclides Menato, 
Av. Brasil, 193. Grátis.

Shows na Praça 
Ernest Solvay
Grupo Raid do Batom 
às 9h.
Show com Luiz Grande 
às 18h.
Show de Grazi 
Medeiros às 19h.

Caixa de Pandora
Pandora resolve abrir a 
caixa mágica que guarda 
todo o mal e o bem 
do mundo. Domingo às 
15h no Teatro Euclides 
Menato, endereço e 
fone acima.



Fique sócio
do Sindicato

Mulheres querem mais participação nos espaços de decisão

Assembleia 
escolhe novo 
presidente

O ABCD 
na televisão

Outras manifestações

CReDABC

INfORMAçãO

notas e recados

Redação: Rua João Basso, 231 - Centro - São Bernardo - CEP: 09721-100 - fone: 4128-4200
fax: 4127-3244  - Site: www.smabc.org.br - e-mail: imprensa@smabc.org.br - Regional Diadema: Av. 
Encarnação, 290 Piraporinha – Telefone 4066-6468 – CEP 09960-010. Regional Ribeirão Pires: Rua 
Felipe Sabbag, 149, Centro – Telefone 4823-6898 – CEP 09400-130. Diretor Responsável: José Paulo 
Nogueira - Repórteres: Carlos Alberto Balista, Gonzaga do Monte, Silvio Berengani e Rodrigo Zevzikovas 
- Repórter fotográfica: Raquel Camargo. Arte, editoração eletrônica e CTP: Eric Gaieta
Impressão: Simetal ABC Gráfica e Editora - Fone: 4341-5810. Os anúncios publicados na Tribuna 
Metalúrgica são de responsabilidade das próprias empresas.

Publicação diária do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC 

2 Tribuna Metalúrgica do ABC Sexta-feira, 6 de março de 2009

Boa notícia
Programa para compra 
de casa popular do 
governo federal
prevê prestações 
mensais de R$ 15 a
R$ 20 para famílias que 
ganham até R$ 1.395,00 
por mês.

Crise lá
A economia da zona 
do euro teve o pior 
desempenho desde a 
criação da área, em 
1999. 

Não pode
Parlamentares 
presidentes de 11 
comissões permanentes 
do Congresso são 
investigados 
ou processados pelo 
Supremo Tribunal 
Federal.

Leão
A Receita Federal 
estuda uma maneira de 
devolver ao contribuinte 
o  Imposto de Renda 
pago sobre as férias 
vendidas nos últimos 
cinco anos.

Irrespirável
A poluição gerada 
por veículos  mata 
indiretamente quase 
20 pessoas por dia na 
Grande São Paulo, o 
dobro do que há cinco 
anos.

Jogo pesado
A petroquímica Braskem 
perdeu R$ 2,1 bilhões 
em especulação
no mercado de
câmbio.

Clã
A senadora Roseana 
Sarney deverá assumir 
o governo do Maranhão 
após a cassação de 
Jackson Lago.

Direita
Gilmar Mendes é a voz 
da oposição desde o 
ano passado, quando 
assumiu a presidência 
do STF (Supremo 
Tribunal Federal).

No azul
Após cinco meses, o 
fluxo de dólares no País 
ficou positivo em R$ 1,7 
bilhão em fevereiro.

A Mulher no Mercado de Trabalho
Em comemoração ao 

Dia Internacional da 
Mulher, que ocorre no 
domingo, o Dieese e a 
Fundação Seade divul-
garam um estudo que 
busca avaliar a inser-
ção feminina no merca-
do de trabalho em 2008 
e observar como o tipo de 
arranjo familiar e a posi-
ção da mulher na família 
influenciam sua inserção 
neste mercado.

O estudo demonstra 
que as mulheres casa-
das, com ou sem filhos, 
além de seu papel estru-
turador no âmbito fami-
liar, com suas atribuições 
como dona de casa e/ou 
mãe de família, têm se 
inserido crescentemen-
te no mercado de tra-
balho. 

Porém, há certas ca-

racterísticas específicas: 
a taxa de participação 
das mulheres com filhos 
(59,6%) supera daque-
las sem filhos (55,8%). 
A taxa de desemprego 
das que não possuem fi-
lhos (13,1%) é menor do 
que a das que os possuem 
(15,6%). O rendimento 
por hora que as mulheres 
sem filhos recebem, quan-
do ocupadas, supera o das 
que têm filhos.

As mulheres com filhos 
tendem a apresentar in-
serção produtiva de me-
nor qualidade no mundo 
do trabalho e com baixos 
rendimentos. Já as mulhe-
res que moram sozinhas 
apresentam menores taxas 
de desemprego e inserem-
se em ocupações de maior 
qualidade e com rendi-
mentos mais elevados. 

As maiores dificulda-
des encontradas por mu-
lheres com filhos para 
obter um trabalho remu-
nerado indica que a ma-
ternidade é vista, muitas 
vezes, como um obstá-
culo para o mercado de 
trabalho.

Sem dúvida, a entra-
da das mulheres de for-
ma mais intensa no mer-
cado de trabalho abre a 
possibilidade de se dis-
cutir mais profunda-
mente o papel da mulher 
e do homem na família e 
na sociedade e a neces-
sidade de compartilhar 
de forma mais igualitá-
ria as tarefas no lar e na 
educação e criação dos 
filhos.

Subseção Dieese

Amanhã tem caminhada 
no centro de São Bernardo

8 De MARçO

dica do dieese

A Caminhada da Inclu-
são, que acontece amanhã 
nas ruas centrais de São 
Bernardo, vai cobrar maior 
participação da mulher nos 
espaços de decisão, igualda-
de salarial entre homens e 
mulheres e fim da violência 
doméstica. 

“São temas dos debates 
da CUT neste 8 de Março, 
para mostrar a necessidade 
de união entre homens e 
mulheres no combate da 
desigualdade”, disse Tânia 
Pereira, da Comissão de 
Gênero do Sindicato. 

A caminhada vai sair 
da Sede do Sindicato às 

Várias outras manifes-
tações das mulheres es-
tão programadas para este 
mês.

Neste domingo, às 10h, 

14h, seguindo pela rua Ma-
rechal Deodoro até a Praça 
da Igreja Santa Filomena. 
Ela será animada pelo can-
tor e compositor Fabrício 

Ramos. 
Na praça haverá show 

com os grupos A Quatro 
Vozes e Afro Ilu Oba de 
Mim.

a CUT realiza ato unificado 
na Avenida Paulista, segui-
do de marcha até o Parque 
do Ibirapuera.

No próximo dia 27, ha-

verá debate sobre a situação 
da mulher trabalhadora na 
Sede do Sindicato, atividade 
organizada pela Comissão 
de Gênero.

Os cooperados da 
Cooperativa de Crédito 
dos Metalúrgicos do 
ABC (CredABC) se 
reúnem em assembléia 
amanhã para escolher 
o novo presidente e os 
quatro membros do 
Conselho Fiscal. 

A pauta do en-
contro também prevê 
a prestação de contas 
de 2008, com apre-
sentação do balanço, 
e o planejamento para 
este ano.

A CredABC co-
meçou a operar em 
2004 e hoje conta 
com 1.870 coopera-
dos. Com recursos dos 
próprios associados, 
a entidade tem condi-
ções de oferecer em-
préstimos com juros 
mais baratos que os 
cobrados no mercado 
financeiro tradicional, 
sem burocracia. Além 
disso, o tratamento é 
diferenciado. 

A assembleia co-
meçará às 10h na Sede 
do Sindicato.

ABCD MAIOR em 
Revista é um programa 
de tevê voltado para a 
região. É exibido às 20h 
dos sábados no canal 48 
da Rede NGT e reprisado 
aos domingos, às 11h, na 
mesma emissora e no canal 
8, TV+. 

Neste final de semana 
será apresentada a história 
do vereador Vandir Mog-
non, do PSB de São Ber-
nardo, que registrou em 
cartório a troca de votos 
por cargo. 

Você verá, ainda, a 
receita da Orquestra de 
Diadema, que mistura jazz 
e samba.

Depósito de
processo deve 
ser declarado

LeãO
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Região tem condições de superar a crise

Acordo é  cancelado e jornada 
volta ao normal na Proxyon

ABC uNIDO

SINAIS DA ReTOMADA

P
ub

lic
id

ad
e

Hoje é dia de trabalho 
normal na Proxyon, autope-
ças de São Bernardo. Ela é 
mais uma empresa da base 
a cancelar o acordo de redu-
ção de jornada por causa da 
retomada na produção.

A Proxyon foi uma das 
primeiras a fazer o acordo 
com o Sindicato ainda em 
janeiro. Ele estipulava se-
mana de quatro dias, com 
folgas às sextas-feira, e a 
respectiva compensação sa-
larial por meio de vale com-
pra, além da estabilidade até 
o final de março. 

Normalizando
“Esse movimento das 

empresas de autopeças que 
retornam suas jornadas ha-
bituais é outro sinal a indicar 
que a produção no setor 
automotivo está se norma-
lizando”, constatou Moisés 
Selerges, coordenador de 

Assembleia no início de janeiro que aprovou o acordo

base em São Bernardo.
A Proxyon é a quarta 

fábrica em nossa base a 
cancelar acordos de redução 

nos últimos dias. Os outros 
cancelamentos ocorreram 
na Fiamm, Polistampo e 
Kostal.

O trabalhador deve 
apresentar em sua declara-
ção de Imposto de Renda 
os valores de processos 
judiciais ganhos, mesmo 
que não tenham recebido 
o dinheiro.

Isso ocorre porque no 
momento em que a Justiça 
determina que a empre-
sa efetue o pagamento 
do processo, ela deposita 
o dinheiro em juízo em 
nome do trabalhador, po-
rém recorre da decisão e 
o processo segue em tra-
mitação.

Enquanto isso, o di-
nheiro fica bloqueado na 
Justiça. No entanto, ao 
fazer o depósito em juí-
zo, a empresa informa à 
Receita Federal os valores 
depositados e aqueles que 
foram retidos na fonte a 
título de IR.

O trabalhador, por 
sua vez, tem de declarar à 
Receita o montante bruto 
depositado pela empresa, o 
valor de IR que foi retido 
na fonte e o valor líquido 
que é destinado para ele. 

Quando o valor lí-
quido do processo for 
liberado não haverá mais 
necessidade de informar à 
Receita.

O Departamento Ju-
rídico do Sindicato alerta 
que é importante declarar 
os valores dos processos 
para evitar que o trabalha-
dor enfrente problemas 
futuros com a Receita Fe-
deral, como a malha fina.

FIQUE SÓCIO
DA COOPERATIVA

DE CRÉDITO
DOS

METALÚRGICOS
DO ABC.

LIGUE:
4128-4259

O Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) da 
região de Campinas deci-
diu manter por mais uma 
semana a liminar que sus-
pendeu as demissões de 
4,2 mil trabalhadores da 
Embraer. “A liminar está 
mantida até o dia 13 mar-
ço e seus efeitos devem 
ser respeitados”, destacou 
o presidente do Tribunal, 
Luís Carlos Cândido Mar-
tins Sotero da Silva.

A decisão foi tomada 
ontem, depois da audiência 
de conciliação entre traba-
lhadores e representantes 
da empresa.

Eles decidiram se en-
contrar mais uma vez em 
uma reunião informal no 
tribunal na próxima se-
gunda-feira e ter uma au-
diência de prosseguimento 
na sexta.

Suspensão
de demissões
é mantida

eMBRAeR

A representação eco-
nômica e política dos parti-
cipantes do seminário ABC 
do Diálogo e do Desenvolvimen-
to, na quarta e quinta-feira 
da semana que vem, mostra 
a capacidade do encontro 
apontar saídas consisten-
tes para a crise econômica 
mundial.

Os sete prefeitos da 
região estarão no encontro. 
Juntos, eles irão administrar 
um orçamento superior a 
R$ 6,1 bilhão neste ano, va-
lor maior que o orçamento 
do Estado de Alagoas, de 
R$ 5,7 bilhões. 

Já o setor automotivo, 
que terá a Anfavea e o Sindi-
peças no seminário, responde 
por 5,4% do PIB brasileiro. 
Isto representa cerca de R$ 
100 bilhões, sendo que 35% 
são originados no ABC. Seto-
res igualmente importantes, 
como a construção civil e a 
indústria plástica, também 
confirmaram a presença, 
junto com representantes das 
indústrias locais. 

Anticrise
A participação do go-

verno federal também será 
de peso. A ministra da Ca-
sa Civil, Dilma Rousseff, 
administra um dos maiores 
programas de investimen-
tos da história do País, o 
PAC, com R$ 540 bilhões 
reservados para os próxi-
mos anos. 

Nelson Henrique Bar-
bosa Filho, secretário de 
Política Econômica, é um 
dos principais elaboradores 

e executores das políticas 
do Ministério da Fazenda. 
Grande parte das medidas 
anticrise adotadas pelo go-
verno federal passaram por 
suas mãos. 

Ainda do governo fe-
deral, o seminário terá a 
participação do ministro 
Carlos Lupi, do Trabalho, 
e de Armando Meziat Neto, 
secretário do Ministério do 
Desenvolvimento.

Negociação
No meio, aparece com 

destaque o movimento 
sindical do ABC, um dos 
principais apoiadores e in-
centivadores da prática da 
negociação tripartite, aque-
la que reúne trabalhadores, 
empresários e poder públi-
co. Estão dadas as condi-
ções para  que a região saia 
fortalecida e mais unida, 
para superar o momento a 
partir do seminário.

Inscrições
Inscrições devem ser 

feitas pelo endereço semi-
nario2009@smabc.org.br

Escreva o nome com-
pleto, empresa em que tra-
balha, telefone de contato 
e se deseja participar de um 
dos grupos de trabalho te-
máticos.

O seminário será reali-
zado no Cenforpe (Centro 
de Formação dos Profis-
sionais da Educação), rua 
Dom Jaime de Barros Câ-
mara, 201, Planalto, São 
Bernardo (km 20,7 da Via 
Anchieta).


