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�����	��	�� A comédia A Babá tem texto de Juca
de Oliveira e direção de Bibi Ferreira.
É a história de um casal que con-
trata babá para cuidar do filho. Com
Suzana Alves e Claúdio Mello. Ama-
nhã, 21h, e domingo, 18h, no Teatro
Lauro Gomes, Rua Helena Jackey,
171, Rudge, fone 4368-3483. Ingres-
sos a R$ 30,00, R$ 20,00 se anteci-
pado e R$ 15,00 na promoção.

O Pequeno Monstro mostra a rea-
ção de Deus depois de criar o ho-
mem. Domingo, 20h, no Teatro Abílio

Quatro filmes estão programados
na Mostra Akira Kurosawa (foto)
que acontece no Teatro Cacilda
Becker, no Paço, fone 4330-3444.
Retirar convite uma hora antes.

Hoje, 20h - Kagemusha,
a sombra do samurai
Amanhã, 16h - Rapsódia
em Agosto
Amanhã, 20h - Ran
Domingo, 16h - Sonhos
Domingo, 20h - Madadayo

Pereira de Almeida, Praça Cône-
go Lázaro Equini, 240, fone 4125-
0582. Ingressos a R$ 5,00 e R$
3,00 com filipetas.

A peça Chapeuzinho Vermelho
e o Lobo Atrapalhado é uma
adaptação da clássica história
onde o lobo está ameaçado de
extinção. Domingo, 16h, no Tea-
tro Elis Regina, Av. João Firmino,
900, Bairro Assunção, fone 4351-
3479. Ingressos a R$ 8,00 e R$
4,00 para estudantes.
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A peça Sinhá Moça Lobisomem é inspirada nos repentistas nordes-
tinos e caipiras paulistas e mistura lendas e causos do imaginário
popular. Amanhã e domingo, 16h, no Centro Cultural Canhema, Rua
24 de Maio, 38, fone 4071-0092.

A menina e o vento é a peça
em cartaz neste domingo,
16h, no Teatro Timochenco
Wehbi, Rua Visconde de
Inhauma, 730, Nova Gerti, In-
gressos a R$ 12,00 e R$ 8,00
com filipeta.

���� Ópera do Pilar, parte 4
Amanhã e domingo, 20h, acontece o ensaio aberto, que conta a
história da cidade. No Teatro Municipal, no Paço, fone 4555-0086.
Retirar convite uma hora antes.

O Encontro de Corais vai reu-
nir coralistas e coros da cidade
para troca de experiências e
para estimular a formação de
público. Amanhã e domingo,
20h, no Teatro Municipal, ende-
reço e telefone acima. Retirar
convite uma hora antes.
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“A nossa luta é para que as
pessoas tenham acesso aos di-
reitos básicos, resumidos nas 8
Metas do Milênio. A lógica do de-
senvolvimento pelo desenvolvi-
mento não nos é favorável. O de-
senvolvimento deve ser compar-
tilhado e ele deve acontecer com
contrapartidas sociais, que pro-
movam a qualidade de vida”.

Essa é a opinião do presi-
dente do Sindicato, José Lopez
Feijóo, ao falar da importância do
ciclo de debates que o Sindicato
promoverá em parceria com a
Organização das Nações Unidas
(ONU) semana que vem com o
tema O ABC Pensa o Futuro –
Estratégias para o Desenvolvi-
mento Regional e Nacional. (veja
programação na página 2).

“O evento tem o objetivo de
comprometer a sociedade com
as metas do milênio. Por isso a
importância do Sindicato se co-
locar ao lado da ONU e  do Pro-
grama das Nações Unidas para
Desenvolvimento para discutir-
mos a nossa parte nesse compro-
misso”, disse Feijóo.

De 9 a 15 de agosto será

realizada a Semana Nacional
pela Cidadania e Solidariedade
em todo o Brasil e o Sindicato tem
a tradição de sempre debater  te-
mas relacionados e lembrar da
necessidade das contrapartidas
sociais.

As 8 Metas do Milênio são
uma série de compromissos
aprovados por líderes de 191
países membros das Nações Uni-
das, na Cúpula do Milênio, que foi
realizada em Nova York em se-
tembro de 2000 e que devem ser
implementadas até o ano de
2015.

“Foi por esse motivo que re-
centemente realizamos a Jorna-
da Cidadã, um evento para deba-
ter a proteção à criança e à juven-
tude. Desta forma, convido toda
categoria a participar do nosso
ciclo de debate. Precisamos dar
atenção às ações coletivas e nos
comprometer em melhorar a qua-
lidade de vida. Individualmente
podemos conquistar nossas rea-
lizações pessoais. Mas elas nun-
ca serão completas se todos não
se realizarem,” afirmou o presi-
dente do Sindicato.

O cantor e compositor (foto) apre-
senta seus sucessos e as músi-
cas do novo CD. Amanhã, 21h,
no Teatro Paulo Machado de Car-
valho, alameda Conde de Porto
Alegre, 840, Santa Maria. Ingres-
sos a R$ 20,00.

Guilherme
Arantes Elvis in

Concert
O cantor Ronnie Parker apresen-
ta o show, com canções do ídolo
do rock. Hoje, 21h, no Teatro Mu-
nicipal, ao lado do Paço, fone:
4433-0780. Ingressos a R$ 20,00.
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O Sindicato finali-
zou mais uma etapa em
sua política de formação
de novos dirigentes. Ce-
rimônia de formatura
hoje, às 18h, na Sede do
Sindicato, em São Ber-
nardo, entrega certifica-
dos a 162 companheiros
que concluiram cinco
cursos que frequentam
há um ano e meio.

O Sindicato tem um
programa que compreende cinco
cursos: Sindicato na Fábrica, Sindi-
cato e Sociedade, Negociação Co-
letiva, Políticas Públicas e Forma-
ção de Formadores. Cada um tem
em média 600 horas de duração,
entre atividades em salas de aulas
nos finais de semana, círculos de
estudos e oficinas de preparação.

“É puxado, mas os resultados

são muito positivos”,
comemora Francisco
Duarte de Lima, o Ale-
mão (foto), diretor do
Sindicato responsável
pela área. Ele lembra
que melhorar e ampliar
a formação sindical foi
uma demanda apre-
sentada e aprovada no
3º Congresso da cate-
goria e reafirmado no 4º
Congresso.

“A partir daí montamos uma
estrutura na qual os nossos cursos
conseguem dar conta de dois im-
portantes aspectos de nossa reali-
dade. Uma é mostrar aos alunos co-
mo acontece a reestruturação pro-
dutiva e como eles podem intervir
nela. A outra, como é possível o di-
rigente ampliar seu papel além da
fábrica, e atuar em espaços nos

quais o Sindicato está presente”, lis-
ta Alemão. No programa de forma-
ção há também o curso de Ergono-
mia, sob responsabilidade do Depar-
tamento de Saúde, Segurança e
Condições de Trabalho.

“Os cursos proporcionam aos
dirigentes melhores condições para
atuar no chão da fábrica, acrescen-
tam elementos à sua formação
como cidadãos e eles passam a ter
uma visão mais crítica do mundo”,
constata Alex Sgreccia, assessor de
Formação do Sindicato.

Para o funcionamento dos cur-
sos, o Departamento de Formação
elaborou 88 cadernos ou apostilas,
além de textos variados, vídeos, ro-
teiros, relatórios e painéis que trazem
os conteúdos de todas as aulas.
“Nosso trabalho não deixa muito a de-
sejar de um curso de especialização
de terceiro grau”, elogia Alemão.
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Chicão Cabelo IrmãoVânio Gutemberg

“Aprendi a abordar e dialogar
com as pessoas. E não só aqui
na fábrica, mas em vários outros
círculos sociais. Depois do curso,
a gente faz política muito melhor,
com mais conteúdo, argumenta-
ção e conhecimento de causa”.

Antenor de Souza, o Ir-
mão, CSE Dana Nakata.

“Nos ajuda a conhecer as ins-
tituições públicas do ABC nas quais
o Sindicato está inserido, como
Consórcio de Prefeitos e Agência
de Desenvolvimento, e qualifica a
nossa intervenção nelas.

Carlos Alberto Gonçalves,
o Krica, Cofap, Santo André.

Krica

Tonelero
Completou 50 anos ontem o crime
da rua Tonelero quando um militar
foi morto e provocou imensa crise
política no governo Getúlio Vargas.

Suicídio
Pressionado pela crise, 19 dias
após o atentado, Vargas, então
presidente da República, se
suicidou com um tiro no coração.

Mistério
Detalhe: até hoje o crime não foi
resolvido.

Atenção!
O Sindicato não vai entrar com
ação na Justiça contra as
telefônicas enquanto durar a greve
dos trabalhadores no Judiciário.

Dúvida
O que Bruce Springsteen, John
Fogerty (ex-Credence Clearwater
Revival), James Taylor e os
grupos Pearl Jam, R.E.M.e Dave
Matthews Band têm em comum?

Resposta
Vão tocar e cantar de graça na
turnê Voto pela Mudança pela
derrota de Bush.

É nossa!
A música de maior sucesso
atualmente em Paris é Mamãe eu
quero, versão em francês da
fantástica marchinha
carnavalesca de 1932.

Ah, a imprensa livre
A Isto É que tem o Rio de Janeiro
como tema foi bancada pelo Sesi
carioca. Eduardo Vieira,
presidente da Firjan e do Sesi,
disputará a quarta eleição seguida
e teria financiado a publicação.

Liberdade empresarial
Domingo Alzugaray, dono da Isto
É, comprou a TV Sul Fluminense,
no Rio. Teria pago R$ 8 milhões. E
demitiu 30 jornalistas da revista
nesta semana.

Pode?
Pitbull, Pato, Baleinha, Peixinho,
Bodinho, Jegue, Bacalhau, Pipoca,
Macarrão, Maria Chupetinha,
Maria Canhão, Mixaria e Shazan
são candidatos a vereador no Rio
de Janeiro.

CM Construções
Reunião com os trabalhadores
na quarta-feira para discutir
assuntos internos na Regional
Diadema, às 16h.

O Tribuna no Ar, apresentado
ao vivo todo sábado, vai entrevistar
no programa de amanhã o médico
psiquiatra Eduardo Losicer, que vai
falar sobre O sofrimento no traba-
lho. Para ele, o sistema de produ-
ção total causa um isolamento psí-
quico no trabalhador que acaba se
transformando em doença sem que
ele perceba.

O Tribuna no Ar, apresentado
pelo coordenador da Regional
Diadema, Sérgio Nobre, é aberto à
participação do ouvinte pelo telefo-
ne 4435-9030.

Amanhã, das 12h às 13h, pela
rádio ABC, 1570 KHz.

O programa
desta semana de-
bate a alfabetiza-
ção dos brasilei-
ros. A primeira en-
trevista será com
uma pessoa analfabeta.

A seguinte, com uma nordesti-
na alfabetizada depois de adulta e
que hoje dá aulas de alfabetização
de adultos. Entre seus alunos, o
próprio marido.

Depois, o TV CUT apresenta o
jovem que montou uma biblioteca
com 10 mil volumes na favela
Paraisópolis, em São Paulo, que é
consultada pela própria comunida-
de. Na entrevista, o coordenador-
geral da secretaria de Formação da
CUT, Martinho da Conceição, fala
sobre o programa de alfabetização
que a central lançará ainda em agos-
to, o Todas as letras.

Para encerrar, um bate-papo
com Antonio Nóbre-ga, que é músi-
co, cantor, dançarino e ator.

O TV CUT é exibido a partir das
14h15 pela Rede TV, canal 9.
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“Os cursos nos fazem com-
preender os temas da atualidade,
especialmente aqueles que ultra-
passamos os limites da atividade
sindical e nos capacita para repre-
sentar melhor o trabalhador”.

Vânio da Silva Guedes,
SUR Scania.

“Nos capacita para orientar
os companheiros. Me enriqueci
como cidadão e me vejo como
uma pessoa mais crítica, espe-
cialmente em relação à política. A
troca de experiências entre as
pessoas também é importante”

Gutemberg dos Santos
Cardoso, da Tracoinsa.

“Intervimos melhor na fábrica

pelos cursos abordarem uma reali-
dade muito presente. Nos mostra

como a economia nos afeta e como
podemos atuar em espaços públi-

cos na região”.
Francisco das Chagas Perei-

ra, o Chicão, cipeiro na Panex.

“Repasso aos companheiros o
conteúdo que aprendo. Nosso Sin-

dicato é conhecido mundialmente
pela sua prática de  formação políti-

ca e sindical”
Sandro Randal Alves, o Ca-

belo, CSE Papaiz.
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Você é nosso convidado especial para participar do ciclo de debates O
ABC PENSA O FUTURO: Estratégias para o Desenvolvimento Regional

e Nacional que terá as seguintes mesas de debates.

18h - Parceria Mundial para o Desenvolvimento
Carlos Lopes – representante do PNUD Brasil e coordenador das

Nações Unidas (ONU)
José Tubino – representante da Organização de Agricultura e

Alimentos das Nações Unidas (FAO-ONU) no Brasil
Oded Grajew - Instituto Ethos

José Alberto de Camargo - Instituto Cidadania
José Lopez Feijóo – presidente do Sindicato

dos Metalúrgicos do ABC
Luiz Marinho – presidente da CUT

Tereza Cruvinel - colunista do jornal O Globo

Segunda-feira, dia 9

Terça-feira, dia 10
9h30 - A Energia do Desevolvimento

Dilma Roussef – ministra de Minas e Energia
Vitor Mallmann - diretor-superintendente do Grupo Unipar

Paulo Lage – presidente do Sindicato dos Químicos do ABC
Ederson Granetto - apresentador do Diário Paulista da TV Cultura

14h30 -  Inserção Internacional com Soberania
Celso Amorim – ministro das Relações Exteriores

Luiz Marinho – presidente da CUT
Antonio Maciel Neto – presidente da Ford

Franklin Martins - comentarista político da TV Globo

Quarta-feira, dia 11

16h - Acabar com a Fome e a Miséria
Patrus Ananias – ministro do Desenvolvimento

Social e Combate à Fome
José Lopez Feijóo – Presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos do ABC
Antoninho Marmo Trevisan - Trevisan & Associados

18h - Educação como Estratégia de Desenvolvimento
Tarso Genro – ministro da Educação

Maria Inês Soares – presidente do Consórcio Intermunicipal do
ABC e prefeita de Ribeirão Pires

Paulo Roberto De Francesco - diretor do Sistema
Educacional Singular

A sra. Benedita Ferreira Busuth
foi submetida a cirurgia e necessita
urgente de doadores de sangue.
Quem puder, compareça ao banco
de sangue do Hospital do Servidor
Público Estadual, Rua Pedro de To-
ledo, 1.800, travessa da avenida
Ibirapuera, São Paulo. Informe que
a doação é para dona Benedita, or-
topedia, ala ímpar, 9º andar, quarto
905, leito 21.

O grupo de trabalho do Con-
sórcio de Prefeitos que debate a
criação da Universidade Pública do
ABC vai instalar hoje a primeira au-
diência pública. Ela acontece das 9h
às 12h na Câmara Municipal de Ri-
beirão Pires, na Rua João Domin-
gues de Oliveira, 12, no Centro, fone
4828-1533.

O objetivo das audiências pú-
blicas é ouvir propostas, sugestões,
idéias e projetos da sociedade civil
para a universidade pública. Até o
final do mês serão realizadas au-
diências em todas as cidades da re-
gião. A próxima será no dia 10, ter-
ça feira, a partir das 19h, na Câma-
ra Municipal de Diadema.


