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Assembleia ontem a noite lotou a Sede do Sindicato e escolheu
por unanimidade a chapa de representantes dos metalúrgicos nos 

congressos estadual e nacional da CUT. 

PLenáRiaS Do 
6º CongReSSo 

Continuam
Amanhã é o dia dos companheiros 
na Mercedes se reunirem. Semana 

que vem, tem plenárias dos 
metalúrgicos nas fábricas de
São Bernardo e Diadema.

Página 3

meRCeDeS-Benz 
tem novo PeRíoDo 

De LiCença
Mil e duzentos companheiros ficarão 

em casa até 4 de maio.
Também foi aberto novo PDV. 

Produção da Scania para na
semana que vem.

PoR DiReitoS,  PaRtiCiPação 
e DeSenvoLvimento

ribeirão pires
são caetano

mauásanto andré

são bernardo diadematribuna esportiva

4 Tribuna Metalúrgica do ABC Sexta-feira, 17 de abril de 2009

Música latina
Grupo indígena 
peruano Peru Inka’s 
faz apresentação no 
domingo às 15h no palco 
do Espaço Verde Chico 
Mendes, Av. Fernando 
Simonsen, 566, Bairro 
Cerâmica. Grátis.

Recital de música
Concerto do saxofonista 
Mario Checchetto e 
do pianista Alexandre 
Zamith no domingo 

Os Cafundó
Inspirada em obra do 
escritor mineiro Belmiro 
Braga, a peça conta as 
aventuras de uma família 
caipira que decide casar a 
filha única. Hoje e amanhã 
às 19h no Teatro Clara 
Nunes, Rua Graciosa, 300, 
fone 4051-5408. Grátis.

Torturas de um coração
Com texto de Ariano 
Suassuna, a peça mostra 
o universo nordestino 
por meio da disputa 
pelo amor da mulher 
mais cobiçada da cidade. 
Amanhã às 19h30 no 
Centro Cultural Serraria, 
Rua Guarani, 790, fone 
4056-4950. Grátis.

A terceira margem
Baseado em conto de 
Guimarães Rosa, o texto 
ressalta que a sinceridade 
pode revelar emoções 
escondidas no íntimo 
de cada um. Domingo às 
15h no Centro Cultural 
Eldorado, Rua Frei 
Ambrósio de Oliveira 
Luz, 55, fone 4059-1659. 
Grátis.

Danilo Lopes e banda 
fazem show no domingo, 
às 14h, no palco central 
da Vila do Doce.

A menina e o porquinho
Desenho infantil mostra a 
história de um porquinho 
que consegue ajuda de 
uma aranha para não 
virar comida. Domingo 
às 16h no Teatro Abílio 
Pereira de Almeida. Praça 
Cônego Lázaro Equini, 
240, Baeta Neves,
fone 4125-0582.

Roda de Viola
Show com músicas 
de raiz e contação de 
causos. Amanhã às 19h 
no Parque Salvador 
Arena, Av. Caminho do 
Mar, 2.980, bairro Rudge 
Ramos, fone 4368-1246. 

Orquestra filarmônica
Concerto executa obras 
de Jeremiah Clarke, 
Mendelssohn, Bach e 
Gounod. Hoje às 20h na 
Igreja Matriz, Av. Marechal 
Deodoro, Centro.

A – 5087
Espetáculo teatral conta 
história real de anões 
que foram usados como 
cobaias em campo de 
concentração nazista. 
Domingo às 19h no 
Teatro Cacilda Becker, 

no Paço, fone 4381-1081. 
Ingressos a R$ 10,00 e
R$ 5,00 a meia.

Mundo Livro
O poeta Donizete Galvão 
vai explorar o universo 
do escritor mineiro 
Guimarães Rosa. Amanhã 
às 15h na Biblioteca 
Monteiro Lobato, Rua 
Jurubatuba, 1.415, 
Centro, fone 2833-8255.

O que você vai ser antes 
de crescer
Peça infantil mostra 
a importância de ser 
criança. Domingo às 16h 
no Elis Regina, Av. João 
Firmino, B. Assunção, 
fone 4351-3479. 
Ingressos a R$ 30,00,
R$ 15,00 a meia e
R$ 10,00 se antecipado.

As encalhadas
Comédia musical que 
satiriza as angústias e 
prazeres de mulheres de 
classes sociais diferentes 
que vivem sozinhas. 
Amanhã às 21h no Teatro 
Municipal, no Paço, fone 
4433-0789. Ingressos a 
R$ 40,00 e R$ 20,00 a 
meia. 

Peças infantis
Apresentação das peças 
Uma história de Saci, 

às 14h, e João e Maria, 
às 15h30, na Chácara 
Pignatari, Av. Utinga, 136, 
Vila Metalúrgica.
Apresentação das peças 
Uma história de Saci, às 
14h, e Era uma vez um 
gato xadrez, às 15h30, 
no Parque do Pedroso, 
Estrada do Pedroso, 
3.336.

Oriental Magic Show
Três mágicos fazem 
apresentação de 
ilusionismo. Domingo às 
19h no Teatro Municipal, 
no Paço, fone 4433-0789. 
Ingressos a R$ 20,00 a
R$ 10,00.

Nosotros
A peça aborda de 
maneira diferente os 
conflitos de um triângulo 
amoroso. Amanhã às 20h 
no Teatro Municipal, no 
Paço, fone 4555-0086. 
Ingressos a R$ 30,00 e
R$ 15,00 a meia. 

Um sonho a mais
Espetáculo da dança 
mostrando sucessos de 
várias décadas. Domingo 
às 19h30, no Teatro 
Municipal, endereço e 
fone acima. Ingressos 
a R$ 5,00 e R$ 3,00 se 
antecipado.

às 10h30 no Teatro 
Timochenco Wehbi, Rua 
Visconde de Inhaúma, 
730, Bairro Nova Gerty, 
fone 4238-3030. Grátis.

Emoção e sentimento
O espetáculo 

mostra a busca do 
autoconhecimento do ser 
humano. Domingo às 19h 
no Teatro Santos Dumont, 
Av. Goiás, 1.111, Centro, 
fone 4221-8347. Ingressos 
a R$ 20,00 e R$ 10,00 a 
meia.

Palmeiras e Santos fa-
zem amanhã, às 18h10, no 
Palestra Itália, o segun-
do jogo das semifinais do 
Paulistão. Para o Verdão, 
só a vitória interessa, pois 
o Peixe ficou com a vanta-
gem do empate após o su-
cesso no primeiro jogo.

Luxemburgo vai que-
brar a cabeça para montar 
o time devido às ausências 
de Cleiton Xavier, Mar-
quinhos e Sandro Silva, 
suspensos, e Edmilson, 
lesionado. Willians ain-
da é dúvida.

D o  o u -
tro lado, 
só Rodri-
go Souto 
não vai a 
c a m p o . 
Recebeu o terceiro cartão 
amarelo na última par-
tida.

No domingo, São Paulo 
e Corinthians se enfren-
tam por uma vaga na fi-
nal, às 16h, no Morumbi. 

O Tricolor 
não terá An-
dré Dias, 
suspenso , 
e Rogério 
Ceni, ma-
chucado. Já 
o Timão, que joga pelo 
empate, estará completo.

A terceira etapa do Mun-
dial de F1 acontece nes-
te domingo, na China. A 
corrida começará às 3h 
da manhã.

Daniel Dias foi o único 
brasileiro indicado para 
o Laureus, o Oscar do Es-
porte. O nadador brilhou 
nas Paraolimpíadas de 
Pequim, em 2008, ao fa-
turar quatro ouros, quatro 
pratas e um bronze.

X

X



agenda

O mercado interno brasileiro
As coisas andam obs-

curas no cenário global. 
A retração da atividade 
econômica de países ri-
cos como Estados Uni-
dos, Alemanha e Japão 
tem assustado o resto do 
mundo por sua intensi-
dade e amplitude. Neste 
momento de crise finan-
ceira as consequências 
negativas são percebidas 
em todos os países e não é 
diferente com o Brasil. 

Segundo dados do 
Ministério do Desen-
volvimento e Comércio, 
no primeiro trimestre do 
ano as exportações bra-
sileiras caíram 19,4%, 
com baixa de 52% nas 
exportações de veículos. 
Só no ABC, as exporta-
ções dos sete municípios 
caíram 45% no primeiro 

bimestre de 2009. Portan-
to, é fato que regiões e se-
tores tipicamente expor-
tadores sentem de forma 
mais drástica a intensida-
de da crise. 

Aqui está melhor
Porém, se o mercado 

externo anda mal das per-
nas o mesmo não se pode 
falar do mercado interno. 
Setores voltados para ele 
como o do comércio (su-
permercados) e o de cos-
méticos não tem do que 
reclamar, visto o bom de-
sempenho do ano passado 
e das perspectivas de cres-
cimento para este ano. 

Regiões como Norte e 
Nordeste, que tem uma 
parte significativa da po-
pulação com renda atre-
lada ao salário mínimo 

(que vem tendo reajus-
tes acima da inflação) 
e concentra um grande 
contingente de pessoas 
beneficiárias da Previ-
dência Social e do Bol-
sa Família (que garante 
renda mesmo em perío-
dos de crise), a previsão 
é de que o potencial de 
consumo aumente

A realidade é que 
mesmo com altos e bai-
xos o mercado consumi-
dor brasileiro pode ser 
uma boa alternativa para 
absorção da produção de 
setores antes voltados ao 
mercado externo, trans-
formando-se num alicer-
ce importante para a es-
tabilidade da economia 
brasileira, minimizando 
assim os efeitos da crise.
Subseção Dieese

dica do Dieese

notas e recados
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É o cara!
Pesquisa aponta o 
presidente Lula em 
primeiro lugar na 
lista de líderes com 
melhor aprovação das 
Américas, com 70% de 
popularidade.

Concorrência 
Nomes como Barack 
Obama, Hugo Chávez, 
Rafael Correa e Evo 
Morales ficam atrás do 
brasileiro.

Retomada?
Subiu pelo terceiro mês 
seguido o índice da
FGV que mede a 
produção industrial
em São Paulo. A alta
foi de 6,2%.

Estúpidos!
Dois jovens de 16 anos 
foram internados em 
estado grave, em Goiás, 
depois de injetarem no 
braço medicamentos de 
uso veterinário.

Xô, crise 
As vendas do comércio 
cresceram 1,5% em 
fevereiro em relação 
a janeiro, segundo o 
IBGE. Comida, bebida
e fumo puxam a alta.

IPI menor
A Fiat anunciou 270 
contratações em Betim 
(MG). Produção diária 
subirá de 2,6 mil para 
2,8 mil carros.

Desmotivação
Estudo da Fundação 
Getúlio Vargas atesta 
que o jovem pobre sai da 
escola por desinteresse 
com o estudo e não para 
trabalhar.

Do contra
Os usineiros já 
começaram a chiar 
contra uma eventual 
redução no preço da 
gasolina.

Só agora?
A Câmara Federal 
decidiu ontem 
restringir a emissão de 
passagens aéreas para 
parlamentares. 

Plenárias prosseguem amanhã e semana que vem
6º Congresso
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Publicação diária do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC 

Com o encontro dos 
companheiros na Merce-
des-Benz amanhã, na Sede 
do Sindicato, continuam 
as plenárias de discussão 
dos temas e para a escolha 
dos delegados ao 6º Con-
gresso dos Metalúrgicos 
do ABC. Semana que vem 
tem reuniões por grupo de 
fábricas de São Bernardo e  
Diadema. 

Ontem, reuniram-se 
os trabalhadores na Volks 
e Scania e já ocorreram 
plenárias dos companheiros 
na Mahle, Ford e das fábri-
cas de Ribeirão Pires e Rio 

Grande da Serra.
No congresso, a ca-

tegoria define as ações do 
Sindicato e seus desafios no 
futuro, tendo por base uma 

análise do presente em que 
a crise econômica mundial 
tem papel de destaque. 

São dois focos em de-
bate. Um deles é Organiza-

ção no Local de Trabalho 
(OLT) como meio de con-
quistar a democracia nas 
empresas e fazer com que 
elas cumpram sua respon-
sabilidade social (agenda do 
trabalho decente).

O outro foco é Sindi-
cato e Sociedade, no qual 
será destacado o papel que 
o Sindicato desempenha 
no ABC na articulação dos 
atores sociais (poder pú-
blico, movimentos sociais 
e empresários) na criação 
de ações de combate ao 
desemprego e ao desenvol-
vimento regional.

Plenária de ontem reuniu trabalhadores na Volks e Scania

Agenda do Congresso
Amanhã – 10h – Mercedes-Benz.
Dia 24 – sexta-feira – 18h – fábricas de São Bernardo. 

Dia 23 - quinta-feira
15h – Delga e 
Brasmetal
16h – Grupo Dana
17h30 – Selmec
18h – IGP e Detroit
18h30 – Evacon

Sede do Sindicato }

Regional Diadema
Dia 24 - sexta-feira
10h e 14h30 – Federal Mogul
14h40 – Itaesbra
15h – TRW, Scorpios, Metaltork, Autometal, 
15h30 –  Pallmann
16h – Welcon, Forjado, Fasteel
17h – Kenpack, Irene, Delta,Transtechnology, MGE, Ifer, Engemetal e A+Z
17h30 – Polistampo, Isringhausen, Brasmeck e Ática 
18h – SMS, Uniforja, Udinese, Papaiz, Legas, Wagner Lennartz, Resil, Injecta e Terbraz
18h30 – Magenta

Conforme Estatuto Social 
desta entidade, através 

de seu presidente Manoel 
Anísio Gomes, fica 

convocada assembléia 
geral extraordinária 

para discutir e deliberar 
sobre inadimplência de 

associados. A assembléia 
será realizada no dia 5 

de Maio de 2009, às 15h, 
no auditório da Sede do 

Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC, na Rua João 

Basso, 231, Centro, São 
Bernardo do Campo, SP.

Sindicato fecha
A Sede do Sindicato e 
e as Regionais Ribeirão 
Pires e Diadema estarão 
fechadas na segunda e 
terça-feira.

Precisam de sangue
Preslino de Oliveira 
Santos, sogro do 
companheiro Pereira, do 
CSE na Mahle. Hospital 
Mário Covas, Rua 
Henrique Calderazzo, 
321 – Santo André. 
Antonio José de Lima, 
pai do companheiro José 
Roberto, trabalhador na 
Manufatura Magneti. 
Hospital Anchieta, Rua 
Fioravante Demarchi, 37, 
São Bernardo.

Edital 
Associação

dos Metalúrgicos 
Anistiados do ABC

Empresa abre 
PDV e licença
remunerada

MerCedes
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Votação foi unânime

CUT é a central mais representativa

Assembleia aprova acordo de PLR

Congressos da CUT

Nos extremos da mesa, Adi e Feijóo recebem apoio dos metalúrgicos para a CUT

dana Forjados

Acordo eliminou indicador sobre acidente de trabalho

Assembleia na noite de 
ontem na Sede do Sindicato 
elegeu por unanimidade os 
74 companheiros e compa-
nheiras inscritos em chapa 
única para representar os 
metalúrgicos do ABC nos 
congressos estadual e nacio-
nal da CUT. Participaram 
do encontro 2.421 meta-
lúrgicos.

Também por unanimi-
dade, os trabalhadores apro-
varam a indicação de Adi 
dos Santos Lima, do CSE na 
Mercedes-Benz, para a pre-
sidência da CUT São Paulo, 
e de José Lopez Feijóo, CSE 
na Ford e ex-presidente do 
Sindicato, para a direção da 
CUT Nacional. 

O presidente do Sindi-
cato, Sérgio Nobre, saudou 

a expressiva representativi-
dade da assembleia e disse 
que ela delega à chapa a im-
portante tarefa de debater o 
plano de lutas da central pa-
ra os próximos três anos.

“O foco dessa luta será 
o enfrentamento da crise 

econômica mundial, a pre-
servação dos direitos dos 
trabalhadores, do emprego, 
a defesa de uma política de 
desenvolvimento sustentá-
vel e uma maior participa-
ção da sociedade nas grande 
decisões do País.

Os Congressos da CUT 
também deverão apontar a 
ação da central nos cenários 
do pós-crise. O congresso 
estadual acontecerá de 20 a 
23 de maio, em Serra Negra, 
e o nacional  entre os dias 3 e 
8 de agosto, em São Paulo.

A importância dos 
congressos da CUT pode 
ser vista pelo tamanho de 
sua base de representa-
ção.

Entre abril e dezem-
bro de 2008, o número 
de filiados à CUT au-
mentou de 1.535.865 para 
1.780.079, um crescimento 
de 16%.

Isto significa que, 
em apenas oito meses, 
244.214 pessoas se asso-
ciaram a sindicatos ligados 
à Central. 

“A expansão é refle-

xo das ações a favor dos 
trabalhadores”, explica o 
presidente da CUT, Artur 
Henrique. “No ano pas-
sado, por exemplo, 92% 
das categorias profissionais 
tiveram reajustes acima da 
inflação”, completa.

O crescimento da sin-
dicalização também é refle-
xo do bom momento eco-
nômico que o País atravessa 
desde 2004 e que permitiu, 
em 2008, a abertura de 
1.452.000 postos de traba-
lho com carteira assinada. 

Clemente Gaz Lúcio, 

diretor-técnico do Dieese, 
chama atenção para isso, 
ao lembrar que a atividade 
econômica aquecida per-
mitiu que o trabalhador 
tivesse renda para bancar 
sua filiação e continuar pa-
gando a mensalidade a um 
sindicato.

Base
Cerca de cinco milhões 

de trabalhadores são sindi-
calizados no Brasil, o que 
equivale a 25% da base total 
de 19,7 milhões, representa-
dos pelas seis centrais sindi-

cais existentes.
A CUT é a mais re-

presentativa delas, com 
36,7% dos sindicalizados, 
distribuídos em 3.438 sin-
dicatos em todo o País. 
Artur Henrique afirma 
que, em realidade, esse 
número é maior.

“Muitos sindicatos fi-
liados à central ainda estão 
fazendo o registro no Mi-
nistério do Trabalho. Estão 
nessa situação, principal-
mente, o pessoal dos setores 
públicos federal, estadual e 
municipal”, conclui.

Os metalúrgicos na 
Dana Forjados, em Diade-
ma, garantiram a PLR des-
te ano ao aprovar, ontem, 
proposta negociada entre o 
Sindicato e a empresa.

Desta forma, eles em-
bolsam a primeira parcela 
dia 1º de junho e a segunda 
em 15 de janeiro do ano 
que vem.

Valdeci Onofre Mar-
tins, do Comitê Sindical, 
disse que neste ano os com-
panheiros deram uma ali-
viada no número de indica-

dores ao eliminar um sobre 
acidente de trabalho. “Não 
tinha sentido a gente querer 
medir o tanto de acidentes”, 
explicou. 

Assim, a metas estão 
vinculadas a absenteísmo, 
produtividade, reclamação 
de clientes e sucata.

“Toda a negociação 
transcorre com muita tran-
quilidade porque conse-
guimos envolver e fazer o 
pessoal acompanhar todo o 
processo da PLR”, finalizou 
Valdeci.

A partir de hoje, e até 
dia 4 de maio, 1.200 com-
panheiros na Mercedes-
Benz estarão em licença 
remunerada.

A medida, segundo a 
Comissão de Fábrica, visa 
adequar a mão de obra à 
produção menor por causa 
da queda nas exportações. 
Nesta semana também foi 
aberto um PDV para toda 
a fábrica. O coordenador 
da Comissão de Fábrica, 
Aroaldo Oliveira da Silva, 
explicou que a licença e 
o PDV são maneiras de 
administrar a baixa na 
produção sem que haja 
demissões.

“Temos um diálogo 
permanente com a empre-
sa e vamos buscar todas 
alternativas possíveis para 
que ninguém perca o em-
prego”, afirmou.

Negociação
Segundo a CF, apesar 

das vendas no mercado 
interno se recuperarem, 
as exportações continuam 
prejudicadas pelos efeitos 
da crise econômica mun-
dial. Pelos menos motivos, 
na quinta-feira passada os 
companheiros na Scania 
aprovaram acordo de licen-
ça remunerada e folgas para 
toda a semana que vem. 

“As soluções que ne-
gociamos são as mesmas 
que nosso Sindicato de-
fende”, prosseguiu Aroal-
do. “Acreditamos que os 
problemas na fábrica de-
vem ser enfrentados com 
negociação, sem pressa, 
até as partes encontrarem 
uma saída. Ao contrário 
do que fez a Embraer, por 
exemplo”, disse Aroaldo, 
referindo-se as 4,7 mil de-
missões da fabricante de 
aviões.

Plenária
Amanhã, às 10h, na 

Sede do Sindicato, todos 
os companheiros na mon-
tadora estão convocados 
para plenária para debater 
a situação da fábrica e o 
6º Congresso dos Meta-
lúrgicos.


