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Debate na Sede do Sindicato, hoje, às 18h

O descaso do poder público permitiu a ocupação desordenada das margens da
represa, o que está colocando em risco o mais importante manancial do ABC.

Cerca de 4,5 milhões de pessoas na região e capital dependem da
Billings para ter água potável. Página 3

Trabalhador na B.Grob
pode cruzar os braços

Se a empresa não acertar a segunda parcela
da PLR conforme o acordo do ano passado,

trabalhadores podem parar hoje. Página 2

A MULHER NO TRABALHO E NA SOCIEDADE

O debate reunirá a secretária nacional dos Direitos da Mulher,
Nilcéia Freire, a presidente do Sindicato dos Bancários do
ABC, Maria Rita Serrano, e a coordenadora estadual sobre

Mulher Trabalhadora da CUT São Paulo, Cida Trajano.
Todos estão convidados! Maria Rita Nilcéia Freire Cida Trajano

Opções de lazer para seu final de
semana no DSR Sem Patrão. Página 4

Alceu Valença e
Zélia Duncan no ABC

A BILLINGSA BILLINGS

POR UM FIOPOR UM FIO
Ocupação irregular no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo
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São Bernardo Diadema

Santo André

Baile da AMA-ABC
Amanhã tem mais um tradicional baile da Associação dos
Metalúrgicos Aposentados do ABC (AMA-ABC), a partir
das 18h30, na Sede do Sindicato. A animação fica por
conta da banda Sonho Azul. Preços populares. Reservas
de mesas pelo telefone 4127-2588.

A cantora
apresenta show
baseado em seu
mais recente CD,
Pré Pós Tudo Bossa
Band. Abertura de
Fernanda Fróes e
Banda. Domingo, a
partir das 14h.
Parque Central,
rua José Bonifácio,
s/nº (em frente ao
Shopping ABC, na
avenida Pereira
Barreto, e ao lado
do Hospital Mario
Covas). Grátis.
Informações no
4433-0711.Zélia Duncan e Banda

Alceu Valença e Cacau Brasil - O
músico apresenta sucessos tradicionais e
de seu mais novo disco, um passeio pelo
maracatu, samba, canção, frevo e toada.
Amanhã, às 20h. Teatro do Sesc. Rua
Tamarutaca, 302, Vila Guiomar. Fone:
4469-1200. Ingressos: de R$ 12,00 a
R$ 30,00.

○

○

○

○

Korzus
Tradicional e importante banda de rock nacional,

mostra as músicas de seu disco mais recente.
Hoje às 21h. Teatro do Sesc Rua Tamarutaca, 302,

Vila Guiomar. Fone: 4469-1200.
Ingressos: de R$ 5,00 a R$ 14,00

Angra - Uma das principais
bandas de heavy metal
brasileira, mostra seu mais
recente trabalho. Amanhã, às
20h. Teatro do Sesc
(endereço acima). Ingressos:
de R$ 12,00 a R$ 30,00.

Radamés e seus amigos
O Trio Opus 12 apresenta uma
justa homenagem a um dos
maiores compositores brasileiros,
que tem como um de seus
méritos quebrar a barreira entre
música popular e erudita.
Domingo, às 11h. Teatro do Sesc (endereço acima).
Grátis (retirar ingressos na bilheteria uma hora antes do
espetáculo).

Festival de Cinema & Vídeo
Centro Cultural Diadema, rua Graciosa, 300, Centro.
Fone: 4056-3366. Grátis
Nascidos em Bordéis - Documentário ganhador do
Oscar, mostra a vida e que há esperança para as crianças
no bairro pobre da Luz Vermelha, em Calcutá, na Índia.
Hoje às 19h30.
O Galinho - Um galo confunde a queda de uma avelã com
um pedaço do céu, provocando pânico e desconfiança entre
os habitantes da cidade onde vive. Amanhã às 16h.
Abismo do Medo - Um acidente faz com que seis
amigas fiquem presas em uma caverna e sejam persegui-
das por estranhas presenças que habitam a escuridão.
Domingo às 19h.

Sindicalista lança livro
Maria Rita Serrano, presidente do Sindicato dos Bancá-
rios do ABC, lança amanhã às 16h, na livraria
Alpharrabio, em Santo André, o livro O desenvolvi-
mento sócioeconômico de Rio Grande da Serra.
Maria Rita, que já foi vice-prefeita da cidade, pretende
incentivar o debate sobre uma cidade que muita gente
do ABC não conhece. “Assim será possível contribuir
para a articulação de políticas públicas mais precisas e
para os moradores conhecerem sua história e sentirem-
se fortalecidos para lutar por melhorias no município”,
explica Maria Rita.  A Livra-
ria Alpharrabio fica na Rua
Eduardo Monteiro, 151 (al-
tura do n° 1000 da avenida
Portugal), fone 4438-4358.

O quarteto formado apenas
por mulheres  faz uma
leitura de clássicos da música
brasileira sob a ótica
feminina. Hoje às 20h.
Câmara de Cultura, rua
Marechal Deodoro, 1.325,
Centro. Fone: 4125: 0054.
Grátis (ingressos disponíveis
antes do espetáculo)As Julietas

Cantos e Violas
Orquestra de Viola Caipira

Uma das melhores orquestras da região interpreta
sucessos e clássicos da música caipira. Domingo às 19h.

Teatro Cacilda Becker, no Paço. Fone: 4348-1081. Grátis
(ingressos disponíveis uma hora antes, na bilheteria).

Parece que a Fede-
ração Paulista de

Futebol quer incentivar a
violência.

Santos e Corinthians
jogam no mesmo dia

e horário. Domingo, às
18h10, na Capital.

Pouco antes, às
16h, o Tricolor do
Morumbi joga em

São Caetano, ao lado de
São Paulo.

Só um milagre evita-
rá que três das maio-

res torcidas do Estado se
cruzem.

O Palmeiras en-
frenta o Marí-
lia, em casa, no
sábado, tentan-

do permanecer no G-4.

O clima pesou
no Palestra Itá-
lia. Caio Júnior
admitiu atraso

nos salários dos jogado-
res.

O Peixe quer ga-
rantir, diante do
Rio Claro, sua pre-

sença nas finais.

O São Paulo quer
o mesmo em cima
do Azulão.

Só que o São Cae-
tano também tem
chances de dis-

putar o quadrangular fi-
nal.

O Corinthians a-
postará suas últi-
mas fichas contra
o Barueri.

Se não vencer, di-
ficilmente o Timão
chegará à última
rodada com chan-

ces de classificação.

Paulista, Noroeste e
Bragantino também

continuam com chances
de chegar às finais.

Todos jogarão com a
calculadora na mão,

fazendo contas e também
pensando na classifica-
ção.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Publicação diária  do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC

Luta a favor do veto à emenda 3
Direitos

Trabalhador na B.Grob pode parar hoje
PLR

Publicidade

Os trabalhadores na
B.Grob, em São Bernardo,
podem cruzar os braços hoje
caso a direção da empresa
não cumpra o acordo de PLR
do ano passado.

A paralisação dependeria
do resultado da negociação de
ontem. Até o fechamento des-
ta edição o encontro prosse-
guia, mas as expectativas não
eram favoráveis a um acordo.

Os companheiros que-
rem que a fábrica pague a
segunda parcela da PLR con-
forme acertado ano passado.
A B.Grob alega que as metas
não foram cumpridas.

Luís Sérgio Batista, o Pi-
ca-Pau, do Comitê Sindical,
rebate esse argumento ao afir-
mar que a empresa não reali-
zou as reuniões mensais de
acompanhamento das metas.

“Como a empresa não
fez as reuniões, a compa-
nheirada entende que as me-
tas foram cumpridas”, disse.

Em assembléia na ma-
nhã de ontem, os compa-
nheiros na Selmec, de
Diadema, aprovaram acor-
do de PLR, com valor su-
perior ao do ano passado.

Mais força à luta - A contribuição da categoria conti-
nua a chegar aos companheiros na Fris Moldu Car
que estão parados há um mês por seus salários. Desta
vez a ajuda veio dos trabalhadores na Autometal, de
Diadema. Os membros do Comitê Sindical entregaram
410 quilos de alimentos arrecadados na fábrica.

Para Barnabé Moraes, do
Comitê Sindical, o avanço é re-
sultado da mobilização do pes-
soal, cobrando uma PLR de
acordo com o volume de pro-
dução que cresceu durante

todo o ano passado.
A primeira parcela será

paga dia 27 de julho, en-
quanto a segunda cai na con-
ta em março do ano que
vem.

Dia Mundial da Água
ONGs, órgãos de
governos federal e
estadual, além de
grandes consumidores,
assinaram ontem
documento em defesa
das águas brasileiras. É
o início da campanha
SOS H2O.

Boa idéia
Seu objetivo é eliminar
a poluição e casos de
doenças relacionadas à
falta de saneamento,
criar incentivos ao uso
sustentável da água e
programas educacionais
em torno do tema.

Trapalhão
Ainda com a vítima no
carro, um sequestrador
pediu informações à PM
e acabou preso em São
Paulo.

Tá certo
Por falta de segurança
no trabalho, o
Ministério do Trabalho
multou em mais de
R$ 133 milhões a
fazenda responsável
pelo açúcar União.

Reparação
O governo federal
vai readmitir 5.700
funcionários afastados
injustamente pelo
governo Collor.

Recorde
Em janeiro, os recursos
deixados por turistas
estrangeiros e o gasto
de brasileiros no
exterior chegaram
a um bilhão de reais.

Polvo
A Coca-Cola comprou a
centenária Leão Júnior,
produtora do Mate Leão
e 60 outros produtos.

Crise?
O apagão aéreo não
impediu que o lucro da
TAM dobrasse no
segundo semestre de
2006, quando atingiu R$
135 milhões.

Modernidade
Chegou a 22 milhões o
número de brasileiros
usuários da internete.

Representantes de centrais sindicais, entidades e parla-
mentares favoráveis ao veto à emenda 3 fazem plenária na
próxima terça-feira para planejar um calendário de lutas.

“Vamos desencadear uma jornada de atos, manifesta-
ções, panfletagens e mobilizações em todo País para preser-
var nossos direitos”, disse o presidente do Sindicato, José Lopez
Feijóo, que participou ontem do encontro com os presiden-
tes da Câmara, Arlindo Chinaglia, e do Senado, Renan
Calheiros.

A emenda 3, aprovada pela Câmara junto com a lei do
Super Simples, abre espaço para a precarização de direitos

porque impede a fiscalização sobre as relações de trabalho.
Por isso, o presidente Lula a vetou.

Junto com a mobilização, Feijóo disse que os sindicatos
farão uma campanha contra a parcialidade da mídia sobre o
assunto. “Quem é a favor do veto tem sua opinião cerceada
pelos meios de comunicação”, protestou.

Na quarta-feira o governo encaminhou ao Congresso
um projeto de lei em substituição à emenda.

“Também vamos avaliar esse projeto. O que não pode-
mos é permitir prejuízo aos direitos”, destacou o presidente
do Sindicato.

Acordo aprovado na Selmec

O pagamento da primeira
parcela da PLR na Ática

será feito em 27 de julho e
não 27 de agosto como

publicado na Tribuna de
quarta. A segunda

parcela sai em 31 de
janeiro de 2008.

PLR na Ática
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A caminho do fim! O Dia Mundial
da Água

Represa Billings DICA DO DIEESE

Secretário de Serra diz que Billings não é prioridade do governo estadual

Publicidade

A falta de uma política
adequada por parte dos po-
deres públicos permitiu nos
últimos 30 anos uma ocupa-
ção desordenada e irregular
das margens da represa
Billings. Hoje, 800 mil pes-
soas vivem ao seu redor. Des-
se total, 300 mil estão em São
Bernardo.

Essa ocupação acarreta
vários problemas. Um deles é
a poluição das águas que
abastecem 4,5 milhões de
pessoas.

Outro problema é o des-
matamento. Ele libera a ter-
ra para o leito da Billings e
encobre as nascentes, o que
reduz a produção de água.

Nos últimos 60 anos, a
capacidade de produção caiu
de 28 metros cúbicos de água
por segundo para 12 metros.

Descaso estadual
“O que falta é vontade

política para a preservação”,
denuncia a advogada Car-
men Patrícia Coelho Noguei-

ra, da Comissão de Meio
Ambiente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil.

Para ela, a ocupação vem
da falta de políticas habitacio-
nais para a população de bai-
xa renda e da falta de fiscali-
zação por parte do poder
público.

Os governos estaduais
nunca definiram uma políti-
ca para a Billings.

O secretário estadual do
Meio Ambiente, Xico Gra-

ziano, acha a represa não é
prioridade. “Ela é apenas um
reservatório poluído e não
uma produtora de água”,disse.

O governador Serra ten-
ta um financiamento para a
represa, mas não sabe para
quando.

De concreto sobre o
meio ambiente, Serra disse
que mandará 6 mil pessoas
que moram ao redor da re-
presa Guarapiranga para a-
brigos provisórios.

A professora Odete Me-
tauar, especialista em Direito
Ambiental, acha que essa não
é o caminho. “É preciso uma
política habitacional, pois o
poder público não pode tirar
as pessoas de suas casas e
deixá-las amontoadas”, disse.

São Bernardo igual
Na região, entidades

classificaram de superficial o
projeto da Prefeitura de São
Bernardo, que pretende gas-
tar R$ 218 milhões com a
criação de um centro de edu-
cação ambiental e de parques
para proteger as nascentes.

“Não passam de decora-
ção”, critica Virgílio Farias, do
Movimento de Defesa da
Vida.

Ele explica que o projeto
não ataca a principal ameaça
à represa, que é a ocupação
irregular nas áreas de manan-
cial. “O projeto também não
prevê recuperação das áreas
devastadas e ocupadas”, pro-
testou Virgílio.

A corrida e caminhada
programadas como ativida-
des do 1º de Maio vão ho-
menagear os 40 anos da mor-
te de Che Guevara, símbolo
de luta contra a opressão e a
exploração e por uma socie-
dade socialista, livre e justa.

Che Guevara (foto) nas-
ceu na Argentina em 1928.
Formou-se em Medicina e vi-
ajou pela América do Sul e
Central, quando ficou indig-
nado com a miséria da popu-
lação, sem quaisquer perspec-
tivas.

Na Guatemala, partici-
pou de um programa de saú-
de de um governo mal visto
pelos Estados Unidos, pois
contrariava interesses das
empresas norte-americanas
naquele país.

Quando o governo foi
derrubado por golpe organi-
zado pelos EUA, Che fugiu
para o México onde conhe-
ceu os revolucionários cuba-
nos liberados por Fidel Cas-
tro.

Corrida homenageia Che Guevara
1º de Maio

Ele se incorpora à guer-
rilha cubana. Em 1959, en-
tra vitorioso na capital Hava-
na como comandante revolu-
cionário de um governo so-
cialista.

Anos depois, retorna à
luta guerrilheira no Congo,
na África, e em seguida na
Bolívia, onde é morto pelo
exército em 1967, aos 39
anos.

Che deixou como exem-
plo a necessidade de lutar por

aquilo que se deseja, sem nun-
ca desistir e tentando superar
os obstáculos que impedem a
concretização de seu sonho.

�Se você é capaz de
tremer de indignação a
cada vez que se comete
um injustiça no mundo,
então somos companhei-
ros�.

�Derrota após derro-
ta até a vitória final�.

�Sonha e serás livre
de espírito... luta e será
livre na vida�.

Che deixou frases
famosas como estas:

Todas as formas de
vida necessitam de água
para sobreviver. Um ser
humano consegue ficar
mais de 30 dias sem se
alimentar, mas não resis-
te a cinco dias sem beber
água. A água representa
70% do peso do corpo
humano e sua falta pode
provocar debilidades e
até a morte.

Sendo um líquido tão
importante para a sobre-
vivência, por que ainda é
tratado com tanto desca-
so pelas pessoas?

Cenas de desperdício
de água tratada se repe-
tem todos os dias, como
lavar o quintal com a
mangueira ou deixar a
torneira aberta enquan-
to se escova os dentes.

Ao mesmo tempo,
existem milhões de pes-
soas no mundo que se-
quer têm acesso à água
potável. Só no Nordeste
brasileiro são 11 milhões
que não têm acesso à
água potável e percorrem
dezenas de quilômetros
para encontrar água de
baixa qualidade.

Relatório do grupo
WWF (Fundo Mundial da
Natureza) mostra que as
mudanças climáticas oca-
sionadas pelo aquecimen-
to global, poluição, con-
sumo exagerado de água
e crescimento acelerado
estão colocando em risco
os dez principais rios do
mundo. Milhões de pes-
soas serão afetadas e mui-
tas formas de vida aquá-
ticas deixarão de existir.

Durante esta semana,
mais de cem eventos em
todo o Brasil debatem o
tema dos recursos hídricos,
suas formas de gestão e
seus múltiplos usos.

Além do debate e re-
flexão é preciso uma mu-
dança de comportamento
da população. Zelar pela
preservação da água é
zelar pela preservação
da vida. A água é a he-
rança social das futuras
gerações.

Subseções Dieese do
Sindicato e da CUT Nacional


