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SÃO PAULO

Festival de Cinema

SANTO ANDRÉ

DIADEMA

RIBEIRÃO PIRES

Denuncie a falta de carteira assinada

Uma série de atividades lembram os 60 anos de Henfil, amanhã, das
10h às 21h, na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros (fim da Rua
Teodoro Sampaio), cidade de São Paulo.  Informações: 3085-1502/ 9586-
5577. Grátis
10h – Abertura da exposição Henfil Baixou Aqui!, reunindo
charges e caricaturas de vários autores e exposição
fotográfica com imagens da vida do cartunista.
15h – Mesa redonda com Ivan de Souza, filho de
Henfil; Tárik de Souza, amigo e parceiro na criação
de Ubaldo, o Paranóico; e Cláudio de Oliveira, dese-
nhista lançado por Henfil.
Cartunistas fazem caricaturas ao vivo, autografam obras
e conversam com o público.
Apresentação da Peça Enfim, Henfil: Passo-a-passo
uma história no traço, com personagens criados pelo desenhista.
20h – Exibição do curta-metragem Cartas da Mãe e do documentário
Henfil – Profissão Cartunista.

ABCDança São Paulo - Em co-
memoração aos 450 anos da
cidade, a Cia. de Danças de
Diadema promove um encon-
tro de grupos do ABC e São
Paulo. Amanhã, 20h, Centro
Cultural Diadema. Rua Gracio-
sa, 300, Centro. Telefone 4043-
3983. Grátis.

Os Três Sonhos - Peça infantil.
Um caipira, um espantalho e
uma bruxa vivem brigando por
causa das decisões que toma-
ram no passado, mas encontram
a solução mágica para resolver
seus problemas. Domingo, 16h,
Centro Cultural Diadema. (Veja
endereço ao lado). Grátis.

SÃO BERNARDO

Samsara - Drama
sobre as experiên-
cias de um monge
hindu que deixa um
transe de três anos.
Hoje, 20h, amanhã,
16h e domingo, 20h.

Terra de Ninguém -
Drama/comédia sobre a
guerra na Bósnia. Ama-
nhã, 20h, e domingo,
16h.

Projeto Nave - Um som diferente mistura música eletrônica e instru-
mentos convencionais. Hoje, 20h, Câmara de Cultura Antonino
Assumpção. Rua Marechal Deodoro, 1.325, Centro. Telefone: 4125-
0054 - Grátis (convite disponível uma hora antes do espetáculo)

O Guardião do Campanário -
Peça sobre família que deve tocar
um campanário 12 vezes todos os
dias. Um dia o diabo toca pela 13ª
vez os sinos. Hoje, amanhã e do-
mingo, 19h, Teatro Euclides Menato
(Avenida Brasil, 193, Centro). Infor-
mações: 4828-2028. Ingressos: R$
5,00 e R$ 3,00 (filipeta).

Rap e Rock na Praça - Com as
bandas Nojentos HxCx, Keep
Falling, os grupos Mentes Opos-
tas, Instinto de Rua, o DJ Beto
Loco e outros. Amanhã, a partir
das 14h, na Praça Central. Infor-
mações: 4828-1054/ 4828-3944.
Ingresso: um quilo de alimento
não perecível.

MAUÁ

O Pequeno Polegar - Peça infantil clássica com a história do menino
enfeitiçado que fica do tamanho de um dedo polegar. Domingo, 16h,
no Teatro Municipal (endereço e telefone acima). Ingresso: R$ 10,00.

Coração Bazar - Monólogo com Regina
Duarte que busca a celebração da vida atra-
vés da eleição do amor e da alegria. Amanhã,
21h, e domingo, 20h. Teatro do Sesc. Rua
Tamarutaca, 302, Vila Alpina. Telefone: 4469-
1200. Ingressos: R$ 14,00, R$ 10,00 (usuário
matriculado) e R$ 5,00 (trabalhador no comér-
cio e serviços).

 O cantor apresenta músicas de
seu novo CD, o 14º da carreira, e
canta composições consagradas,
acompanhado da filha, Nô Stopa.
Amanhã, 21h, no Teatro Municipal
(ao lado da Prefeitura). Telefone:
4555-0086. Ingressos: R$ 20,00 e
R$ 15,00 (antecipado).

Zé Geraldo

São Bernardo
4128-4200

Santo André
4990-3052

Diadema
4066-6468

Teatro Cacilda Becker (Paço). Fone: 4330-3444. Ingressos a  R$ 2,00



NOTAS E RECADOS

“A gente vai pra matar”
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A estréia da
TV CUT

Lei cria normas de
pesquisa e comércio

TRANSGÊNICOS CAPAORGANIZAÇÃO

Hoje, eleição
de CIPA na Labortub

ARTE

Aprenda violão e
teclados no Sindicato

Luta
Trabalhadores sem-terra
ocuparam postos de pedágio
no Paraná protestando contra o
aumento das tarifas.

Adeus
Morreu Hilda Hilst, escritora e
poeta de primeira grandeza, mas
pouco lida.

A favor
O ministro Nelson Jobim, do
Supremo Tribunal Federal,
defende o controle externo do
Judiciário, alegando que agentes
públicos devem prestar contas.

Menos fila
A partir do dia 16 as lotéricas
passam a receber pagamentos
feitos por boletos bancários até o
valor de R$ 150,00.

Feudo
O prefeito de São Caetano, Luiz
Tortorello, quer mudar a lei
orgânica da cidade para colocar
nome da neta em escola.

Avanço
Projeto no Congresso acaba com
prisão para dependentes de
drogas e torna mais ágil a
indisponibilidade dos bens de
traficantes.

Festança
Apesar das críticas, o senador
José Sarney quer levar adiante
seu projeto que estende os
benefícios da Zona Franca de
Manaus ao Norte do País.

Alerta
A gripe do frango já matou 16
pessoas em países asiáticos.

Ainda bem
Lula deve desautorizar a compra
do avião Airbus, no valor de 56
milhões de dólares, para suas
viagens internacionais, trocando
pelo último modelo da Embraer.

O programa de tevê daCUT é o
assunto do Tribuna no Ar, programa
de rádio produzido pelo Sindicato.

Sérgio Nobre, coordenador da
Regional Diadema e apresentador
do Tribuna no Ar, entrevistará os pro-
dutores do novo programa. Eles vão
falar sobre o seu conteúdo e a es-
tratégia de comunicação da Central
para a televisão.

O Tribuna no Ar é apresentado
ao vivo todo sábado das 12h às 13h,
e transmitido pela rádio ABC, 1570
KHz. Ele traz também prestação de
serviços, agenda cultural, direito do
trabalhador, as oportunidades de
emprego da Central de Trabalho e
Renda e o quadro caça talentos,
com artistas da categoria. O progra-
ma  é aberto a perguntas pelo tele-
fone 4435-9030.

Lula, o primeiro entrevistado
O presidente Luiz Inácio Lula

da Silva será uma das atrações do
programa de estréia da CUT. Ele vai
ao ar amanhã, das 14h15 às 14h45,
pela Rede TV!, canal 9. Outro as-
sunto de destaque será o desem-
prego. Lula falará sobre esse tema
e sobre trabalho escravo, em refe-
rência ao assassinato de três fiscais
do Ministério do Trabalho, semana
passada, em Minas Gerais (veja
matéria ao lado).

Amanhá é dia de reunião dos
interessados  em aprender violão e
teclado no Sindicato.

Será às 14h, na Sede, e servirá
para definir dias da semana e horá-
rios. As turmas serão formadas a
partir da disponibilidade dos alunos,
com períodos na manhã, tarde e noi-
te. As aulas custam R$ 37,10 men-
sais. Mais informações com o pro-
fessor de música Ricardo Ferreira
dos Santos, pelo telefone 4123-8928.

“A história da pistolagem no
País se confunde com a história da
elite brasileira - afirma a socióloga
Peregrina Cavalcante, autora do li-
vro Como se fabrica um pistoleiro,
resultado de dois anos e meio de
pesquisas no interior do Maranhão,
Piauí e Ceará, para sua tese na Uni-
versidade Federal do Ceará, onde é
professora.

Em entrevista à Rádio Nacio-
nal da Amazônia, sobre a provável
ligação entre as pistolagens do Sul
do Pará e a de Unaí (Minas Gerais),
Peregrina explicou que a exportação
e o intercâmbio de pistoleiros são
práticas comuns,  por uma questão
de segurança para os envolvidos. A
socióloga conta que a profissão de
matador de gente começa cedo,
com garotos que desde os 15 anos
de idade começam a treinar para se
tornarem pis-toleiros.

O matador de gente, conclui a
professora, foi construído historica-
mente, desde quando o Brasil foi
colonizado por meio do extermínio
brutal dos índios.

Impunidade
Peregrina cita as conclusões

de um velho delegado de polícia que

já conseguiu prender alguns pis-
toleiros que acabaram condenados,
fato considerado raro. O delegado
resume no livro: “A impunidade é a
responsável pela permanência da
pistolagem no País”.

Para o delegado, a impunida-
de ainda existe no Brasil porque,
geralmente, “o patrão do pistoleiro
é influente na política regional , tan-
to que, logo após o assassinato, o
pistoleiro é transferido por ele para
outro Estado, de onde lhe é envia-
do, em troca, um pistoleiro novo,

A ação do governo federal no
combate ao trabalho escravo, reve-
lou número supreendente no ano
passado. Segundo a Comissão Pas-
toral da Terra, foram recebidas de-
núncias de 223 situações de traba-
lho escravo, envolvendo 7.560 pes-
soas. Em 2002, foram 147 denún-
cias e 5.559 pessoas.

O Ministério do Trabalho fisca-
lizou 144 destas situações e liber-
tou 4.725 trabalhadores. Não há uma
estimativa correta, mas o Ministério
avalia que existem 220 mil trabalha-
dores em situação parecida com a
escravidão em todo o Brasil.

Manchas de sangue no carro no qual os fiscais foram executados

numa verdadeira rede do crime”.
O pistoleiro Miranda, ouvido no

livro, resume o perfil psicológico do
matador de aluguel: “Olha, se o pa-
trão chegar para mim e mandar
matar o Papa, não me interessa o
que o Papa fez, mas o Papa vai
morrer”. O mesmo Miranda confir-
ma a frieza dos profissionais do
ramo: “A gente vai é pra matar, não
é pra brigar. Antes de atirar, sempre
me benzo com a arma para tudo dar
certo. Depois do serviço realizado,
vou a uma igreja pedir perdão”.

“A presença de pistoleiros
em fazendas com trabalho es-
cravo garante a permanência
dos trabalhadores na condição
de presos sem receber remu-
neração”. A afirmação é do Co-
ordenador da Pastoral da Terra
(CPT) em Xinguara, no Sul do
Pará, Frei Henry des Roziers,
advogado de líderes sindicais ru-
rais ameaçados de morte.

Para ele, não é só a pre-
sença do pistoleiro que carac-

4.700 libertados
em 2003 O pistoleiro não

é o único criminoso
teriza e permite a permanência
do trabalho escravo no Sul do
Pará. “Existem os fazendeiros
reincidentes no trabalho escra-
vo. Eles são infratores e crimi-
nosos”, denúncia Frei Henry. Ele
comenta que a reincidência é
grande, apesar da fiscalização
do Ministério do Trabalho.

“Tudo bem que já consegui-
mos ver fazendeiro preso, mas
eles ficam presos por pouco
tempo,” desabafa.

Cofasa e JW Ferro e Aço
Reunião hoje, às 18h, na Regional
Santo André, para discutir proble-
mas internos e o andamento do
processo.

Santi
Reunião hoje, 17h, na Regional
Santo André, para discutir proble-
mas internos.

Eluma Utinga e Capuava
Reunião hoje, 17h30, na Regional
Santo André, para discutir proble-
mas internos.

Fergalplast
Reunião hoje, às 17h30, na Sede
do Sindicato, para discutir PLR.

Arteb
Reunião amanhã, às 9h30, na
Sede, para discutir problemas
internos.

Mark Grundfos
Reunião segunda-feira, na Regio-
nal Diadema, às 17h30, para tratar
de assuntos internos.

Companheiras e companhei-
ros na Labortub, de São Bernardo,
irão às urnas hoje para escolher a
nova CIPA. O Sindicato apoia as
companheiras Maria de Lourdes
Santos e Maria Francisca, a Nega.
Vote certo!

AGENDA

Novas turmas para o curso de
inglês da Juventude Metalúrgica se-
rão abertas para a Regional Santo
André. As inscrições poderão ser fei-
tas até dia 13, para sócios e depen-
dentes maiores de 14 anos. A Re-
gional Santo André fica na rua Se-
nador Fláquer, 813, Centro. O valor
das mensalidades é R$ 25,00.

JUVENTUDE METALÚRGICA

Inscrições para
curso de inglês

A Câmara Federal
aprovou na noite da últi-
ma quarta-feira a Lei da
Biossegurança, estabe-
lecendo normas para
cultivo, produção, pes-
quisa e comercializa-
ção dos OGM - Organis-
mos Geneticamente Mo-
dificados, os chamados
transgênicos.

O acordo das lideranças parti-
dárias acatou pressão feita pelos
ambientalistas e desagradou aos
ruralistas.

A nova lei também acatou su-
gestão da ministra do Meio Ambien-
te, Marina Silva (foto), que tirou o po-
der da Comissão Técnica de Bios-
segurança de liberar a comer-
cialização dos transgênicos.

Pelo texto aprovado, a comis-
são técnica terá poderes apenas
para liberar as pesquisas sobre
transgênicos.

A liberação comercial vai de-
pender de aprovação do Conselho
Nacional de Biossegurança, forma-
do por 15 ministros.

No acordo entre os
partidos, foi acertado que
o plantio da soja trans-
gênica poderá ser feito
em 2005, com prazo até
março de 2006 para os
agricultores venderem a
safra.

Clonagem animal

Apesar das discussões fica-
rem centradas na questão da soja
transgênica, a Lei da Biossegurança
abrangem diversas tecnologias na
área da ciência.

Além de modificações genéti-
cas de plantas, a lei também trata de
clonagem animal, passando a con-
siderar crime a engenharia genética
em células-tronco de embriões.

Essa pesquisa pode encontrar
solução para várias doenças, mas
é polêmica porque destrói embriões
humanos. A nova lei vai permitir pes-
quisa para fins terapêuticos e so-
mente a partir de células extraídas
de sangue, medula óssea ou cor-
dão umbilical.

Os trabalhadores beneficia-
dos com auxílio-doença e auxílio-
acidentário que estejam aptos a
voltar ao trabalho podem pedir alta
voluntária da licença saúde.

A liberação foi feita pelo INSS.
A medida vai valer enquanto per-
sistir a greve dos médicos peritos.

Para solicitar a alta voluntária,
o beneficiário deve preencher um
requerimento em qualquer agên-
cia do INSS, anexando o atestado
médico.

INSS dispensa
consulta a perito

PREVIDÊNCIA

Posse de Calixto
é extinta

POLÍTICA

O Senado extinguiu a posse do
senador Mario Calixto (PMDB-RO).
Ele assumiu no mês passado a vaga
de Amir Lando, que foi para o Minis-
tério da Previdência.

Por estar com os direitos polí-
ticos suspensos em decorrência de
uma condenação, Calixto não pode-
ria ter tomado posse. A decisão está
fundamentada em uma análise jurí-
dica feita pela assessoria do Sena-
do. Com a decisão, o processo de
cassação é considerado extinto.


