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Sexta-feira
24 de abril de 2009

Edição nº 2637

Dia do Trabalhador, 6º Congresso, Lula
no Sindicato, homenagens e festa estão
no calendário das comemorações
dos 50 anos do nosso Sindicato. 
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Raul de Souza
O famoso trombonista 
se apresenta ao lado da 
Banda Jazz Sinfônica. Hoje 
às 20h no Teatro Clara 
Nunes, Av. Graciosa, 
300, Centro, fone
4056-3366. Grátis.

Manos MC’s
Gravação ao vivo do 
DVD do grupo. Amanhã 
às 19h no Teatro Clara 
Nunes. Grátis.

Sá, Rodrix e Guarabira
O trio apresenta seus 
sucessos no domingo, 
às 16h30, no palco 
ao lado do Mercado, 
no encerramento do 
Festival do Cambuci, em 
Paranapiacaba.

O que você vai ser antes 
de crescer?
Peça mostra o que é 
realmente importante 
para uma criança. 
Domingo às 16h no 
Teatro Municipal, no 
Paço, fone 4433-0789. 
Ingressos a R$ 30,00,
R$ 15,00 a meia e
R$ 10,00 se antecipado. 

Nosotros e os 
prisioneiros do amor
Maria ganha sorteio para 
jantar com seu ídolo e 
pede para a irmã ir em 
seu lugar. Amanhã às 20h 
no Teatro Municipal, no 
Paço, fone 4433-0789. 
Ingressos a R$ 30,00 e
R$ 15,00 a meia. 

A dupla Roger & Rogério 
faz show acústico. 
Amanhã e domingo às 21h 
no Teatro Municipal, no 
Paço, fone 4555.0086. 
Ingressos a R$ 40,00 e
R$ 20,00 a meia. 

3º Concurso de Bandas
Amanhã e domingo, a partir das 14h, no 
palco central da Vila do Doce.

O rei que venceu o gigante
Todos os dias o rei avisa à população 

que derrotou o gigante que está preso 
na torre do castelo.
Domingo às 16h no Teatro Euclides 
Menato, Av. Brasil, 193. Ingressos a R$ 
5,00 e R$ 3,00 para adulto que levar 
criança.

Troca de livros
Tem feira de troca de 
livros no domingo, das 
10h às 16h, no Recanto 
da Leitura do Parque 
Catharina D’Agostini, Rua 

Ângelo Aparecido Radim, 
90, Bairro São José.

Dança - Mostra dos 
trabalhos dos grupos de 
dança da Fundação das 

Artes. Domingo às 19h no 
Teatro Paulo Machado 
de Carvalho, Alameda 
Conde de Porto Alegre, 
840, Bairro Santa Maria, 
fone 4220-3924. Grátis.

Festival Viva o Choro
O Quinteto Chorado 
e Joca 7 cordas se 
apresentam amanhã às 
15h e a Confraria do 
choro e Ian Guest fazem 
show domingo às 16h no 
Parque Salvador Arena, 
Av. Caminho do Mar, 
2.980, Rudge Ramos, 
fone 4368-1246. Grátis.

Macaco pelado
Um macaco sem pelos 
finge que é gente. 
Amanhã às 16h na Praça 
da Matriz. Grátis.

Monólogo de uma esposa
Comédia sobre Claudicéia, que 
quer fazer do casamento uma festa 
diária. Amanhã às 21h no Teatro 
Santos Dumont, Av. Goiás, 1.111, 
Centro, fone 4221-8347. Ingressos 
a R$ 20,00 e R$ 10,00 a meia.

Vozes da cidade
Músicos como Bocato, 
Felipe Haniel, Fabrício 
Ramos, Renata Brasil, 
Walter Sky e Walter 
Limonada se apresentam 
domingo, a partir das 
18h, no Teatro Cacilda 
Becker, no Paço, fone 
4348-1081. Retirar 
ingressos uma hora antes. 

Quinteto em Branco e 
Preto
O grupo de samba faz 
apresentação hoje às 
20h no Teatro Cacilda 
Becker, no Paço. Retirar 
ingressos uma hora antes.

Amigos
do planeta
Peça infantil mostra o 
que é preciso fazer para 
salvar o meio ambiente. 
Domingo às 15h no 
Teatro Clara Nunes. 
Grátis.

Hip Hop
em ação
Grupos locais e 
convidados apresentam 
os quatro elementos da 

cultura hip hop. Domingo 
às 14h no Centro 
Cultural Canhema. Rua 
24 de Maio, 85, fone 
4075-3792.

Grupo Ás de Ouro
O grupo de catira de 
Mauá faz apresentação 
amanhã às 15h no Centro 
Cultural Vladimir Herzog. 
Rua Eduardo de Matos, 
159, Campanário, fone 
4091-2299.

Santos e Corinthians 
fazem o primeiro jogo da 
final do Paulistão neste 
domingo, às 16h, na Vi-
la Belmiro.

O  Pe i x e , 
que sofreu 
um baque 
no meio da 
semana com 

a eliminação da Copa do 
Brasil, terá o desfalque de 
Rodrigo Souto, machu-
cado. No Timão, Denti-
nho está suspenso.

Os jogadores 
pendurados 
com dois car-
tões amarelos 
são a preo-

cupação dos times para 
a partida. Do lado corin-
tiano, Chicão, Ronaldo 
(foto), Jorge Henrique 
e Lulinha estão a um 
cartão da suspensão.

No t ime da 
Vila  a lista 
é bem maior. 
Fábio Cos-
ta, Fabão, Fa-

biano Eller, Madson 
(foto), Pará, Molina, 
Lucio Flavio, Bolaños, 
Róbson e Roni tem dois 
amarelos.

O s  t r ê s 
brasileiros 
da F1 tem 
pretensões 
d i f e r e n -
tes no GP 

do Bahrein, domingo, 
às 9h. Rubens Bar-
richello (foto) quer a 
primeira vitória e a li-
derança do campeona-
to. Felipe Massa luta 
por uma melhora de de-
sempenho e seu primeiro 
ponto na temporada.

Já Nelsinho Piquet 
(foto), após três corridas 
sem pontuar e uma en-
xurrada de críticas, só 
quer manter o emprego.



Fique sócio
do Sindicato

Gênero
e cultura
em debate

Fórum Social

O perfil do consumidor brasileiro
Na semana passada 

escrevemos sobre o mer-
cado interno brasileiro e 
sua importância para mi-
nimizar os efeitos da crise 
financeira. Hoje, discuti-
remos sobre o novo perfil 
de consumo do brasileiro 
perante essa turbulência 
econômica global.

O Brasil passou nes-
tes últimos anos de cres-
cimento por grandes 
mudanças no perfil eco-
nômico de sua popula-
ção, que teve seu poder 
de compra elevado signi-
ficativamente. Este cená-
rio de prosperidade trou-
xe muitas oportunidades 
e desafios para as em-
presas, que precisaram 
desenvolver serviços e 
produtos para atender 
as demandas deste novo 
consumidor. 

A multiplicação dos 
empregos e o acesso rá-

pido ao crediário fizeram 
com que os brasileiros 
aproveitassem de manei-
ra inédita as delícias do 
consumo. 

E como consumiram! 
Parte expressiva da po-
pulação realizou o sonho 
do carro novo, muitos re-
formaram suas casas, tro-
caram móveis, viajaram. 
Este crescimento econômi-
co proporcionou também a 
uma parcela mais carente 
da população acesso a pro-
dutos simples como condi-
cionador de cabelos, iogur-
te, sucos em caixas etc. 

Então veio a crise eco-
nômica e tudo mudou. O 
medo de perder o empre-
go e de não conseguir ar-
car com suas responsabi-
lidades tem tirado o sono 
do trabalhador e mudado 
seus hábitos de consumo. É 
certo que o mercado inter-
no anda aquecido, porém 

também é certo que a po-
pulação anda consumin-
do com mais contenção. 

Esta oscilação no com-
portamento do brasileiro é 
esperada, já que em tem-
pos de incerteza é natural 
que as pessoas se prote-
jam e revejam suas prio-
ridades. O fato é que, ape-
sar de tudo o que se fala 
sobre a crise, o consumi-
dor ainda mantém o dese-
jo e a necessidade de con-
sumir. Não um consumo 
desenfreado e inconse-
quente como o dos norte-
americanos, mas consu-
mo de bens primários e 
necessários para melho-
rar a qualidade de vida. 
Por isso, as medidas to-
madas pelo governo fede-
ral para evitar a queda no 
consumo tem surtido tão 
bons resultados.

Subseção Dieese

dica do Dieese

notas e recados
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Politicagem
O governador José 
Serra (PSDB) não quer 
aderir ao programa do 
governo federal Minha 
Casa, Minha Vida. 

A trabalho?
Em dois anos, deputados 
federais fizeram pelo 
menos 1.885 viagens 
para o exterior.

Paga!
O Bradesco foi 
condenado a indenizar 
ex-gerente, vítima de 
assédio moral e de 
discriminação sexual.

Atraso
Mais de 800 cidades, 
354 em São Paulo, 
ainda não implantaram 
o ensino fundamental de 
nove anos determinado 
por lei federal aprovada 
há três anos. 

Bom!
O comércio mundial 
sinaliza uma retomada, 
de acordo com a OMC 
– Organização Mundial 
do Comércio. 

Tem culpa
No Rio, o Tribunal de 
Justiça condenou o 
NorteShopping a pagar 
indenização para 
consumidor assaltado
no estacionamento.

É muito
No feriadão de 
Tiradentes ocorreram 
1.030 acidentes nas 
rodovias paulistas, que 
deixaram 25 mortos e 
547 feridos.

Responsabilidade
A Justiça bloqueou 
os bens dos donos da 
Di-All, em Diadema, 
que teve o depósito 
de produtos químicos 
incendiado no final
de março.

Menos, menos
O Ministério Público 
deu prazo de 30 dias 
para a Globo fazer 
cortes na novela 
Senhora do Destino, que 
está sendo reprisada à 
tarde.

Vai cair
A Agência Nacional de 
Aviação Civil iniciou 
processo para acabar 
com os preços mínimos 
das passagens com 
destino ao exterior.

Acordo de PLR é aprovado

Greve para produção na Thyssen

Fundição EStrEla

catEgoria
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Publicação diária do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC 

Claudionor comanda assembleia que decretou a greve

Os metalúrgicos na 
Thyssen, em Diadema,  cru-
zaram os braços, ontem, em 
solidariedade aos compa-
nheiros demitidos na Cross 
Hueller. 

A paralisação foi ainda 
para chamar a responsabili-
dade da Thyssen à situação 
do pessoal demitido. São 
128 trabalhadores manda-
dos embora pela Cross em 
1º de abril que não recebe-
ram nada até agora. 

Em 2005, a Thyssen 
vendeu para a Cross Hueller 
a produção de máquinas e, 
desde então, os trabalhadores 
cumpriam as mesmas fun-
ções, nas mesmas máquinas 

Depois de consegui-
rem simplificar as metas, 
os 160 companheiros na 
Fundição Estrela, de São 
Bernardo, aprovaram pro-

e no mesmo local. 
Por causa deste histó-

rico, os metalúrgicos nas 
duas fábricas querem que a 
Thyssen se responsabilize 
pela situação.

Furo
Ontem, em reunião 

na Regional Diadema, um 
representante da Thyssen 
afirmou que não pode fa-
zer nada. Representantes da 

posta de acordo de PLR em 
assembleia ontem.

Eles recebem a primei-
ra parcela dia 5 de agosto e 
a segunda em 5 de fevereiro 

do ano que vem. O valor to-
tal será corrigido pelo mes-
mo índice de reajuste obtido 
pela categoria na campanha 
salarial do ano passado. 

Cross deveriam ter partici-
pado do mesmo encontro, 
mas não apareceram. 

“Os companheiros na 
Thyssen entendem a situa-
ção constrangedora armada 
para os trabalhadores na 
Cross”, disse Claudionor 
Vieira, diretor do Sindi-
cato. “Por isso, decidiram 
parar em solidariedade e 
também porque se sentem 
ameaçados a ter que passar 
por situação semelhante”, 
continuou.

A greve decretada on-
tem prossegue hoje, en-
quanto os companheiros na 
Cross manterão uma vigília 
na porta da fábrica. 

Gênero e Cultura. Mu-
lher, Homem, qual seu papel 
no século 21? é o tema do 
debate que o Fórum Social 
do ABCD faz amanhã, a 
partir das 8h, na Faculdade 
de Diadema, na Av. Alda, 
831, no Centro.

Religião e violência, 
a imagem da mulher na 
mídia e o Pacto Nacional 
pelo Enfrentamento da 
Violência Doméstica são 
alguns dos temas em dis-
cussão. 

Este é o segundo de 
uma série de encontros 
mensais que o Fórum 
realiza para preparar a 3ª 
Jornada Cidadã, prevista 
para novembro.

O Fórum Social AB-
CD é uma maneira dos 
movimentos sociais se reu-
nirem para reconquistar ca-
nais de participação e apre-
sentar suas reivindicações 
ao poder público. O evento 
é aberto a todos. Mais infor-
mações no 4128-4295.

agenda

FIQUE SÓCIO
DA COOPERATIVA

DE CRÉDITO
DOS

METALÚRGICOS
DO ABC.

LIGUE:
4128-4259

O ABCD na 
televisão

inFormação
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As homenagens são para os metalúrgicos
50 anoS do Sindicato

Programação dos 50 anos

Maio de 2009 entrará 
para a história dos metalúr-
gicos do ABC.

O mês será marcado 
por eventos em comemo-
ração ao aniversário de 50 
anos da fundação do Sin-
dicato. 

O já tradicional ato do 
1° de Maio, Dia do Tra-
balhador, no Paço de São 
Bernardo, abre o calendário 
de eventos.

Ao longo do mês, o 
Sindicato receberá home-
nagens por seus 50 anos na 
Câmara de São Bernardo, na 
Assembléia Legislativa de 

São Paulo e na Câmara dos 
Deputados, em Brasília. 

Nos dias 16 e 17, acon-
tecem as plenárias delibe-
rativas do 6° Congresso da 
categoria.

Com o tema Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC – 50 
anos construindo um Brasil justo 
e democrático. Emprego e traba-
lho decente, cerca de 600 dele-
gados vão debater e definir 
o plano de ação da categoria 
para os próximos anos. 

No dia 12, data em que 
completa 50 anos, o Sindi-
cato promoverá, na Sede, 
ato solene com a presença 

1º de Maio no Paço de São Bernardo 
11h – Início da programação com apresentações de 
artistas e bandas da região, shows de Leci Brandão, 
Zé Geraldo e Teatro Mágico e ato político.

Homenagens
8 de maio, às 18h – Ato solene na Câmara de São 
Bernardo. 
11 de maio, às 10h – Ato solene na Câmara dos De-
putados, em Brasília. 
12 de maio, às 18h – Ato oficial dos 50 anos do Sin-

do presidente Lula e outras 
autoridades nacionais e re-
gionais. 

No dia 30, será a vez 

da categoria comemorar os 
50 anos em festa na casa de 
shows Estância Alto da Ser-
ra, em São Bernardo.

dicato, na Sede.
15 de maio, às 20h – Ato solene na Assembléia Le-
gislativa de São Paulo.

6º Congresso
16 e 17 de maio – Plenárias deliberativas do 6º Con-
gresso dos Metalúrgicos do ABC.

Comemoração
30 de maio – Festa na Estância Alto da Serra, em 
São Bernardo.

A Regional Diadema faz hoje as últimas plenárias na 
categoria para a escolha de delegados e de debate 
dos temas do 6º Congresso. A agenda é a seguinte:
10h e 14h30 – Federal Mogul
14h40 – Itaesbra
15h – TRW, Scorpios, Metaltork e Autometal 
15h30 – Pallmann
16h – Welcon, Forjado e 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

Corrida e Caminhada 
dos Trabalhadores

Plenárias em
Diadema encerram 

escolha de delegados

Reunião da
Diretoria amanhã 

As inscrições devem 
ser feitas nas recepções 
da Sede do Sindicato e 
das Regionais Diadema 
e Ribeirão Pires.

O percurso da cor-
rida será entre o Centro 
de Diadema e o Estádio 
1º de Maio (Vila Eucli-
des) com largada previs-
ta para às 8h.

Inscrições a R$ 
10,00 (sócios e depen-
dentes) e R$ 15,00 (não 
associados). 

A Caminhada dos 
Trabalhadores parte da 

Regional Diadema e vai 
até o Estádio 1º de Maio, 
também a partir das 8h. 

Os prêmios para as 
duas provas serão esta-
dias num final de sema-
na em colônia de férias 
(com várias opções de 
escolha).

Serão premiados os 
três primeiros coloca-
dos na Corrida e os dois 
primeiros na Caminha-
da, ambos com direito a 
acompanhante.

Todos os participan-
tes receberão medalhas.

A diretoria plena do Sindicato, formada 
pelos membros dos Comitês Sindicais de 

Empresa, reúne-se amanhã, a partir das 9h, 
na Sede, para reunião extraordinária que 

discutirá o 6º Congresso.

Palestra no Sindicato
sobre violência 
familiar
O professor Paulo 
Alberto Mendes Pereira, 
delegado assistente da 
Delegacia Seccional de 
São Bernardo, aborda 
a violência familiar em 
palestra na Sede do 
Sindicato, na próxima 
quarta-feira, às 17h, no 
Centro Celso Daniel, 
ao lado da Sede do 
Sindicato. Todos estão 
convidados. 

Reunião dos 
prestadores de 
serviço
Foi adiado o seminário 
dos companheiros nas 
empresas prestadoras 
de serviços nas fábricas 
da base, programado 
para este domingo.
Ele será realizado dia 
24 de maio, às 9h, no  
Centro de Formação 
Celso Daniel.
Qualquer dúvida, fale 
com o representante 
sindical no seu local
de trabalho. 

O ABCD Maior em 
Revista é um programa de 
tevê voltado para a região. 
É exibido às 20h, aos sá-
bados, no canal 48, Rede 
NGT (com reprise aos do-
mingos, às 11h), e no canal 
8, TV+ e disponível no  
www.abcdmaior.com.br 

Nesta semana, maté-
rias mostram que a região 
perdeu metade da Mata 
Atlântica e a revitalização 
da  Santa Casa de São Ber-
nardo, que vai começar a 
atender internações pelo 
SUS. 

O programa mostra 
ainda os preparativos do 1º 
de Maio da CUT, uma via 
de mão inglesa no trânsito 
de  São Bernardo e os qua-
dros memórias e autos.


