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Escolha sua opção
dE lazEr.

quEda do dEsEmprEgo 
foi mais acEntuada

no Brasil

hojE tEm roda dE convErsa E dE samBa

grEvE gEral parou a frança ontEm
Pesquisa do BNDES mostra que políticas 
de redução da taxa de desemprego foram 

mais eficientes que em outros países.

Levantamento do Dieese aponta que a luta dos trabalhadores 
resultou em reajustes maiores que a inflação.

Temas relacionados a etnia e raça estarão em debate nesta sexta-
feira na Sede do Sindicato. Na sequência tem roda de samba.

Trabalhadores 
cobram medidas 
anticrise do 
governo.

78% dos acordos 
salariais tivEram 
aumEnto rEal Em 2008

Metalúrgicos estão entre as categorias que conquistaram aumento real de salário na campanha salarial de 2008

Página 4

Reprodução

Ronaldo ,  do Corin-
thians, e Neymar, do 
Santos, são as principais 
atrações do clássico de 
domingo, às 16h, no Pa-
caembu.

Do lado do fe-
nômeno, Chi-
cão, Elias  e 
Jorge Henri-
que são dúvi-

das. O argentino Escu-
dero já está fora.

Já  o  gar o to 
da Vila terá a 
companhia de 
Kleber Perei-
ra. O artilhei-

ro se recuperou da contu-
são na coxa esquerda que 
o tirou das últimas parti-
das do Paulistão.

Também às 
16h de do-
mingo o São 
Paulo enca-

ra o Paulista, em 
Jundiaí. O técnico Mu-
ricy Ramalho ainda não 
anunciou se vai escalar o 
time titular ou o misto.

No sábado, 
às 18h30, o 
São Cae-
tano vai a 
Mi r asso l 
tentar sua 
reabilitação 
no campeo-
nato. 

Um pouco de-
pois, o Palmei-

ras estará em 
Guaratingue-

tá atrás da classificação 
antecipada. 

 

O Ramalhão, de Mar-
celinho Carioca, sexto 
colocado, vai a Ribeirão 
Preto pegar o Botafo-
go. A partida começa às 
20h30.

diadema

mauá

ribeirão pires

santo andré

são bernardo

são caetano

tribuna esportiva
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Dança, imagens e vídeo
O espetáculo Índice dos 
Primeiros Versos combina 
vídeo, dança e poesia para 
questionar de que maneira 
dança e imagens poéticas 
se relacionam. Amanhã e 
domingo às 20h no Teatro 
Senai, Praça Dr. Armando de 
Arruda Pereira, 100, Santa 
Terezinha. 

Só os doentes deveriam ser 
atores
Em espetáculo solo, Antônio 
Petrin encena um ator polo-
nês que sofre do coração e 
resiste em encerrar a carreira 
às vésperas de estrear peça. 
Amanhã às 20h e domingo às 
19h30 no Sesc, Av. Tamaru-
taca, 302, Vila Guiomar, fone 
4469-1200. Ingressos entre 
R$ 20,00 e R$ 5,00.

Cultura e Literatura
Lançamento do livro Cultura 
e Literatura – Diálogos, de 
Valmir de Souza, doutor em 
literatura. Amanhã às 10h30. 
Na Alpharrabio Livraria, Rua 
Eduardo Monteiro, 151, fone 
4438-4358. 

Barra da Saia
Formada por mulheres, a 
banda toca e canta ritmos 
como country, arrasta pé 
e sertanejo. Hoje às 20h na 
concha acústica da Praça do 
Carmo, Centro.

O cachorro
Filme argentino conta a his-
tória de Juan Villegas, que 
ganha um cachorro e vê nele 
seu futuro. Amanhã às 19h no 
auditório Heleni Guariba, no 
Teatro Municipal, no Paço, 
fone 4433-0789.

Essas mulheres...
Com muito humor, peça 
mostra três momentos da 
mulher, a juventude, a ma-
turidade e a velhice. Amanhã 
às 21h e domingo às 19h no 
Teatro Elis Regina, Av. João 
Firmino, 900, Assunção, fone 
4351-3479. Ingressos a R$ 
20,00 e R$ 10,00 a meia.

Jogos Ayurca
Sete palhaços-atletas parti-
cipam, com muita improvi-
sação, dos jogos olímpicos 
e elegem a platéia como co-
missão julgadora. Domingo às 
20h no Teatro Lauro Gomes, 
Rua Helena Jackey, 171, Rud-
ge Ramos, fone 4368-3483. 
Ingressos a R$ 20,00 e R$ 
10,00 a meia.

As Galvão
A irmãs sertanejas cantam 
músicas do novo CD Faz 
o Povo Balançar e contam 
causos. Amanhã às 21h no 
Teatro Lauro Gomes, Rua 

Helena Jackey, 171, Rudge 
Ramos, fone 4368-3483. 
Ingressos a R$ 25,00 e R$ 
12,50 a meia.

A espada era a lei
Filme clássico da Disney 
conta a história do Rei Artur. 
Domingo às 16h no Teatro 
Abílio Pereira de Almeida, 
Praça Cônego Lázaro Equi-
ni, 240, Baeta Neves, fone 
4125-0582.  

Janela da alma
Documentário mostra de-
poimentos de pessoas com 
diferentes graus de deficiên-
cia visual, entre elas o escri-
tor português José Saramago, 
o músico Hermeto Paschoal 
e a atriz Marieta Severo. 
Domingo às 18h no Teatro 
Abílio Pereira de Almeida, 
endereço e fone acima.  

Orquestra Filarmônica
O espetáculo apresenta 
obras de Villa-Lobos, com 
participação especial de Flá-
via Fernandes. Amanhã às 
21h no Cenforpe, km 20,7 
da Via Anchieta, fone 4339-
1104. Retirar ingressos a 
partir das 16h.

Vanessa Reis & Liz Her-
mann
A sambista Vanessa Reis 
faz show homenageando 
as mulheres e, em seguida, 
Liz Hermann canta músicas 
de seu CD Um-Banda em 
Nós. Domingo às 20h no 
Centro Cultural Diadema, 
Av. Graciosa, 300, Centro, 
fone 4056-3366.

A estrangeira
O grupo de dança Art´e 
apresenta espetáculo com 

inspiração na novela A Hora 
da Estrela, de Clarice Lis-
pector. Amanhã às 19h no 
Centro Cultural Diadema, 
endereço e fone ao lado.

Um dia especial no circo 
das letras
As palhaças Trancinha e 
Molinha abrem o Livro das 
Letras e iniciam contações 
de histórias. Amanhã às 16h 
no Centro Cultural Serraria, 
Rua Guarani, 735, fone 4043-
3446.

Hoje
15h – Desenho A hora do 
recreio

19h30 – Filme de terror As 
almas condenadas

Amanhã
14h – Desenho O bicho vai 
pegar

16h30 – Filme de aventura O 
feitiço de Áquila

19h30 – Filme de ação Han-
cock

Cine Eldorado

Domingo
14h – Desenho O bicho vai 
pegar

16h30 – Filme musical High 
School Musical

19h30 – Comédia Zohan, o 
agente bom de corte

Rua Frei Ambrósio de Oliveira Luz, 55, fone 4059-1649. 
Retirar ingressos uma hora antes.

Zé Geraldo
O cantor e compositor 
apresenta sucessos como 
Senhorita e Milho aos 
Pombos e canções do 
último CD, Catadô de 
Bromélias. Amanhã às 21h 
no Teatro Municipal, no 
Paço, fone 4555.0086. Os 
ingressos valem R$ 30,00, 
R$ 20 se antecipado e R$ 
15,00 a meia.

As aventuras de Peter Pan
Espetáculo infantil, conta a 
história do menino que não 
queria crescer. Domingo 
às 16h no Teatro Santos 
Dumont, Av. Goiás, 1.111, 
Centro, fone 4221-8347. 
Ingressos a R$ 20,00 e R$ 
10,00 a meia e R$ 8,00 com 
filipeta.

Wilson Alemão
O violonista faz show hoje, 
às 15h, na Casa do Artesão, 
fone 4232-1294.

Brasil Ponto Com
Banda faz show acústico 
na Praça Ernest Solvay. 
Amanhã às 19h.

Lembranças
Peça conta histórias 
inspiradas na vida dos 
idosos. Amanhã às 19h no 
Teatro Euclides Menato, 
Av. Brasil, 193.

O inspetor
Peça conta a história de um 
governador corrupto que 
tenta consertar a situação 
antes de receber a visita 
de um inspetor. Domingo 
às 19h no Teatro Euclides 
Menato, endereço acima.

Atenção: 
atrações que 
não tiverem 
indicação de 

preço são 
gratuitas.
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Sem crise
O Senado tem 181 
diretores, que recebem 
salários em torno de R$ 
20 mil. Os senadores 
somam 81.

O quê?
Existe diretor de 
Autógrafos, diretor de 
Apoio Aeroportuário, 
diretor de Redação da 
Ordem do Dia e diretor 
de Rádios de Ondas 
Curtas, por exemplo.

Recuo
Depois de afirmar em 
novembro que São 
Paulo estava preparada 
para enfrentar as 
enchentes, o prefeito 
Kassab disse que o 
problema não se resolve 
em uma gestão. 

Nota vermelha
De zero a 10, o ciclo da 
5ª a 8ª série das escolas 
estaduais ficou com nota 
2,6, enquanto o ensino 
médio, antigo colegial, 
ficou com 1,95.

Risco, que risco?
Nos Estados Unidos, a 
companhia de seguros 
AIG e o banco Lehman 
Brothers receberam 
notas apontando alto 
grau de confiabilidade 
para investimentos 
um mês antes deles 
quebrarem.

Olha a dentadura!
Levantamento do 
Ministério da Saúde 
mostra que 58% da 
população não usa 
escova de dentes ou 
só escovam de vez em 
quando.

Fora!
Depois que a Polícia 
Federal prendeu três 
desembargadores 
acusados de venda de 
sentença e nepotismo, o 
Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo exonerou 
69 comissionados 
parentes de magistrados. 

Quero mais
Projeto do senador 
Sérgio Guerra (PSDB-
PE) dobra o tempo da 
propaganda dos partidos 
políticos no rádio e na 
tevê.

Os 49 anos do massacre de Shaperville

Roda de conversa lembra a data

Contra a disCriminação

 A balança comercial do Grande ABC
Em 2008, as expor-

tações do Grande ABC 
cresceram 8,5%. O sal-
do da balança comercial 
da região foi positivo em 
1,9 bilhão de dólares, ou 
seja, 6,9 bilhões de dóla-
res em exportações con-
tra 5,0 bilhões de dólares 
em importações. 

Na comparação com 
2007, nota-se uma re-
dução no saldo da ba-
lança comercial regio-
nal, decorrente de 33,5% 
de aumento nas importa-
ções (de US$ 3,7 bilhões 
em 2007 para US$ 5 bi-
lhões em 2008).

Capacidade
A região possui hoje 

829 empresas exporta-
doras e 1.300 importado-
ras. Participa com 12% 

de tudo o que é exportado 
do Estado de São Paulo e 
3,5% do total das vendas 
externas brasileiras.

São Bernardo, sozi-
nha, contribui com 66,7% 
do total das exportações 
do Grande ABC.

Desde a eclosão da 
atual crise americana, as 
empresas exportadoras 
da região sofreram redu-
ções em suas vendas. Em 
janeiro de 2009 as expor-
tações mostraram queda 
de 61,3%, quando com-
paradas com o mesmo 
mês de 2008. Já o resulta-
do de fevereiro apresenta 
os primeiros sinais de re-
tomada, um crescimento 
de 13% sobre o mês an-
terior.

Em momentos de cri-
se os mercados tendem a 

fechar suas portas ado-
tando políticas prote-
cionistas, dificultando 
a entrada de produtos 
estrangeiros e causan-
do forte impacto às em-
presas exportadoras. O 
Brasil e o ABC, em espe-
cial, conta com um am-
plo potencial de consu-
mo interno que deve ser 
explorado para que ha-
ja o equilíbrio da produ-
ção das empresas expor-
tadoras. Este equilíbrio 
depende fundamental-
mente da manutenção 
do emprego, uma vez 
que ele assegura o po-
der de compra dos tra-
balhadores, contribuin-
do para a expansão da 
economia.

Subseção Dieese

dica do Dieese

Em 21 de março de 
1960, a polícia abriu fogo 
contra uma multidão e ma-
tou 69 negros que participa-
vam de uma manifestação 
contra a política do apar-
theid (de separação racial) 
em Shaperville, na África 
do Sul.

O fato chocou o mun-
do e levou a Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
a oficializar a data como o 
Dia Internacional para Eli-
minação da Discriminação 
Racial.

“Até hoje, devemos 
lembrar a data como um 

Estreia hoje a Roda 
de Conversa, um bate papo 
descontraído que a Comis-
são de Igualdade Racial do 
Sindicato promoverá com 
regularidade para abordar 
assuntos étnicos e raciais. 

Os convidados são 
Cleusa Repulho, secretária 
da Educação de São Ber-
nardo; Matilde Ribeiro, ex-

alerta ao enorme sofrimento 
causado pela discriminação 
racial e uma conclamação 
por justiça e respeito aos 

direitos humanos”, enfatiza 
o coordenador Comissão de 
Igualdade Racial dos Meta-
lúrgicos, Cláudio Teixeira, o 
Zuza (foto). 

Ele alerta que o racis-
mo se manifesta de dife-
rentes formas em nosso 
cotidiano, desde insultos até 
as decisões de contratação 
no emprego.

E é inegável que per-
siste, apesar de tudo que 
é feito para acabar com a 
discriminação. “O que não 
podemos é permitir que ele 
seja tolerado e perpetuado”, 
completa.

Regional Ribeirão 
Pires fechada
A Sede Regional de 
Ribeirão Pires estará 
fechada hoje devido ao 
feriado de aniversário 
da cidade.

Orçamento de Mauá
A cidade de Mauá 
retomou o Orçamento 
Participativo e faz 
sua primeira plenária 
com sindicalistas e 
militantes sindicais que 
moram na cidade. Será 
na segunda-feira, dia 
23, às 19h, no Anfiteatro 
da Prefeitura. 

CredABC
A Cooperativa 
de Crédito dos 
Metalúrgicos estará 
fechada para balanço 
na segunda-feira,
dia 23.

ABCD em Revista
No ABCD Maior em 
Revista desta semana 
mostra as histórias de 
pessoas que vivem ao 
redor da Billings, em 
matéria sobre o dia da 
água, 22 de março.
Conheça as propostas 
para a reforma 
administrativa de São 
Bernardo, o programa 
de monitoramento do 
trânsito na cidade, e 
quadros de cultura e 
de memória. O ABCD 
Maior em Revista é 
exibido aos sábados, às 
20h, no canal 48, Rede 
NGT, e canal 8, TV+.

ministra da Secretaria de 
Igualdade Racial; e Nelson 
Rocha, do Centro Solano 
Trindade. 

Uma roda de samba 
com Marcinho do Cavaco  
(foto) vai encerrar o evento, 
que começa às 18h, na Sede 
do Sindicato.

Todos estão convida-
dos.

O Centro Público de 
Trabalho e Renda (CPTR) 
da Prefeitura de Diadema 
dispõe de mais de 100 va-
gas em diversas áreas, com 
destaque para operador 
de telemarketing e fiscal 
de loja. Os interessados 
devem apresentar  carteira 
de trabalho e RG. 

O CPTR atende na 
Av. Nossa Senhora das Vi-
tórias, 249, Centro, de se-
gunda a sexta-feira das 8h 
às 16h30. Mais informa-
ções pelo telefone 4053-
2433.

Sai PLR na 
Metokote

TRT
criticado
por manter
demissões

Nova CIPA 
na SMS

CatEgoria

EmbraEr
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Crise não afetou reajustes em 2008 
salário

Mobilização dos metalúrgicos garantiu aumento real

Pesquisa divulgada pe-
lo Dieese mostra que 78% 
das negociações salariais fei-
tas em 2008 tiveram reajuste 
superior à inflação. Segundo 
o coordenador da pesquisa 
José Silvestre Prado de Oli-
veira, a crise econômica não 
afetou os reajustes salariais 
no ano passado. “Ela che-
gou no fim do ano, quando 
a maioria das campanhas 
salariais já estavam fecha-
das”, disse. 

Entre os setores, os tra-
balhadores na indústria foram 
os que obtiveram mais suces-
so: em 87% das negociações 

Reunidos em assem-
bléia na terça-feira, os tra-
balhadores na Metokote, 
em Diadema, aprovaram 
proposta de PLR feita pela 
empresa. 

Eles vão receber a 
primeira parcela em 5 de 
junho e a segunda em 5 de 
dezembro.

os reajustes foram superiores 
ao INPC. Os trabalhadores 
da área de serviços foram 
os que mais sofreram. Mes-
mo assim, seus ganhos reais 
no salário corresponderam 
a 61%  dos acordos contra 
81% em 2007. 

Sem previsão
Em 2009, o coordena-

dor do Dieese acredita que 
o cenário é mais pessimista, 
mas não arrisca qualquer 
previsão. “Os resultados 
vão depender da evolução 
da economia”, afirmou Oli-
veira.

Brasil destaca-se na
redução do desemprego

balanço

Agora também
às terças-feiras, 
com o caderno 
Autos.
www.
abcdmaior.com.br

Informação a servIço da regIão

Dados comparativos 
do mercado de trabalho 
brasileiro com o de outros 
países, entre 2003 a 2007, 
mostram que o Brasil tem 
posição de destaque na 
política de redução da taxa 
de desemprego, benefi-
ciando-se do movimento 
de crescimento da econo-
mia mundial, ao contrário 
do que ocorreu em outras 
nações. 

A conclusão é do eco-
nomista Antonio Marcos 
Hoelz Ambrozio, da Área 
de Pesquisas Econômicas 
do BNDES. 

O Brasil saiu de uma 
taxa de desemprego de 
12,3%, em 2003, para 
9,3%, em 2007, uma que-
da de 3,3%. Na média dos 
20 países analisados, a re-
dução do desemprego foi 
de 1,9 ponto percentual 
entre 2003 e 2007. 

Comparação
Ambrozio ressaltou 

que em países como a Chi-
na e Hungria, que tiveram 
taxas expressivas de cres-
cimento econômico no 
período, o efeito sobre o 
mercado de trabalho não 
foi bom.

“Uma coisa que pode-
ria explicar isso é que um 
país, quando sofre uma 
transformação estrutural, 
ou seja, uma abertura co-
mercial, tende a ter uma 
desaceleração no empre-
go”, disse. 

Crise
O estudo já evidencia 

efeitos da crise interna-
cional.

No caso dos Estados 
Unidos, por exemplo, o 
mercado de trabalho co-
meçou a se deteriorar no 
segundo semestre de 2007. 
A taxa de desemprego nor-
te-americana era de 4,6% 
em 2007. Em setembro 
do ano passado já havia 
subido para 5,5%. 

Greve geral contra crise 
econômica

França

Passeata na capital francesa reuniu mais de 350 mil pessoas

As oito centrais sin-
dicais francesas se uniram 
ontem para realizar a segun-
da greve geral no país em 
menos de dois meses.

Entre dois e três mi-
lhões de trabalhadores sa-
íram às ruas do país para 
reivindicar mais empenho 
do governo e dos patrões 
na proteção de empregos e 
salários, além de iniciativas 
para melhorar o poder aqui-
sitivo da população, aba-
lado pela crise econômica 
mundial.

Em Paris, uma passea-
ta reuniu mais de 350 mil 
pessoas. Pesquisas mos-
tram que 75% dos eleitores 
franceses apoiam o movi-
mento.  

No setor público ade-
riram ao protesto, entre 
outros, transportes, aero-
portos, escolas, correios, 
empresas de setores de 
energia e telecomunicações, 
rádios e TVs estatais. Traba-
lhadores do setor privado 
também participaram, fato 

atípico em greves na França. 
Pararam montadoras co-
mo a Peugeot e a Renault, 
supermercados, bancos e 
grandes multinacionais que 
anunciaram demissões re-
centemente. 

Crise social 
Mais de 90 mil pessoas 

ficaram desempregadas em 
janeiro, número sem prece-
dentes no país em apenas 
um mês.

Desde então, grandes 
empresas anunciaram cen-
tenas e, em alguns casos, 
milhares de demissões. Pro-
curado pelos sindicatos, o 
governo recusou qualquer 
pacote de combate à crise, 
alegando que isso aumenta-
ria a dívida pública.

Sua atitude é opos-
ta a das praticadas pelos 
presidentes Lula e Barack 
Obama (EUA), por exem-
plo, que defendem os in-
vestimentos públicos como 
principal arma no combate 
à crise econômica. 

Reprodução

Na eleição para a CIPA 
na SMS, em Diadema, ocor-
rida na terça-feira, três dos 
titulares escolhidos recebe-
ram apoio do Sindicato.

São eles Thiago Fer-
reira Silva, o Sadia; Bru-
no da Conceição, o Boy; 
e Isac Gomes Rocha. Na 
suplência ficou Fabiana 
Antunes da Costa, a Fabi, 
que também recebeu apoio 
da entidade.

A decisão do Tribu-
nal Regional do Trabalho 
(TRT) de Campinas de 
manter as 4.200 demissões 
feita pela Embraer e de 
conceder uma indenização 
de apenas dois avisos pré-
vios, com teto de até R$ 
7 mil, foi criticada pelas 
centrais sindicais que par-
ticiparam do julgamento 
realizado quarta-feira.

As centrais sindicais 
informaram que preten-
dem recorrer da sentença 
no Tribunal Superior do 
Trabalho (TST). 

Preferência
Além da indenização 

de dois avisos prévios, o 
TRT determinou que a 
Embraer dê preferência ao 
pessoal demitido quando 
fizer novas contratações, 
além de ter de pagar as-
sistência médica por um 
ano.


