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São Bernardo

Santo André Diadema

Corporação
Musical São José
Com mais de 50 anos de existência,
o grupo faz apresentações
populares
pela cidade, executando um
repertório variado. Domingo às
11h. Praça Cônego Lázaro Equini,
Baeta Neves.

Almir Sater
O músico apresenta sucessos de sua carreira como Um Violeiro Toca, Cabecinha no
Ombro, Trem do Pantanal e músicas inéditas que farão parte de seu próximo disco.
Amanhã às 20h. Teatro do Sesc, rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar.
Telefone: 4469-1200. Ingressos de R$ 15,00 a R$ 30,00.

Revolução na
América do Sul
A peça conta a história de
Zé da Silva e mostra o
retrato de um Brasil
contemporâneo,
utilizando a comédia
como instrumento de
reflexão sobre a condição
do País. Amanhã às 20h e
domingo às 19h.
Fundação das Artes, rua
Visconde de Inhaúma,
730, Bairro Nova Gerti.
Fone 4238-3030.
Ingressos a R$ 6,00 e
R$ 12,00.

Grupo apresenta um coquetel
de ritmos dançantes. Hoje,

20h. Câmara de Cultura, rua
Marechal Deodoro, 1.325,
Centro. Fone 4125-0054.

Grátis (ingressos disponíveis
uma hora antes).

Peça teatral sobre Juca, trabalhador
que sonha com o Diabo, e Dito,
que vive fugindo do trabalho e
sonha com Santa Imaculada. Hoje,
20h; amanhã, 20h30; e domingo,
19h30. Teatro Elis Regina, avenida
João Firmino, 900, Bairro
Assunção. Fone 4351-3479.
Ingressos a R$ 12,00.

Quando Estou Sozinho - Peça
infantil que mostra, em linguagem
humorada, as aventuras de duas

crianças que, na ausência dos adultos, ficam às voltas com perigos surgidos em sua
própria casa. Amanhã e domingo, às 17h30. Teatro Elis Regina (endereço acima).
Ingressos R$ 7,00 e R$ 10,00.

Barra 68 - Sem Perder a
Ternura - Documentário que retrata a
luta do antropólogo Darcy Ribeiro, no
início dos anos 1960, para criar e
implantar a Universidade de Brasília.
Amanhã às 20h. Teatro Abílio Pereira de
Almeida, praça Cônego Lázaro Equini,
240, Baeta Neves. Fone 4125-0582.
Grátis (ingressos disponíveis uma hora
antes, na bilheteria).

São
Caetano

Um sonho
impossível
Vídeo mostra a questão
da violência contra a
mulher. Após a exibição
haverá um bate-papo com
o público. Hoje às 14h.
Centro Cultural Diadema,
rua Graciosa, 300,
Centro. Fone 4056-3366.
Grátis.

Publicidade

É bobagem limitar o
Campeonato Pau-

lista a uma simples dispu-
ta entre os dois primeiros
colocados, Santos e São
Paulo.

Tem muito jogo pela
frente e tudo pode

acontecer. É o que torna
o futebol apaixonante.

O Palmeiras,
em ascenção,
vai ao interior
enfrentar o Ser-

tãozinho, às 18h10 de
domingo.

Para provar que o
bom resultado de
quarta-feira tirou
o time da crise, o

Corinthians terá que se
superar.

Pegará o forte
Noroeste, quarto
colocado no tor-
neio, domingo, às

16h, no Pacaembu.

Santos e São Paulo
têm compromissos

com adversários na mes-
ma condição.

O Peixe enfrenta o
Ituano, 10º coloca-
do, domingo, às

16h, em Itu.

No sábado à tar-
de, o Tricolor joga
no Morumbi com a

Ponte Preta, que está na
10ª posição.

O Paulista de Jun-
diaí, grande surpresa

do Campeonato e que ocu-
pa a 3ª colocação, enfren-
ta o Bragantino na casa do
adversário no domingo.

O brasileiro
Felipe Massa
é um dos favo-

ritos no Campeonato Mun-
dial de Fórmula 1, que
começará neste domingo,
na Austrália.

Detentor de duas
medalhas olímpi-

cas e dez pan-americanas,
o nadador Fernando Sche-
rer, o Xuxa, anunciou on-
tem sua aposentadoria, a
quatro meses do Pan.

Groove & Funk

A Cara Torta da Sorte
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Publicação diária  do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC

Novas normas
para convidados

Começa migração das contas
Telefones

Plano de cargos é renovado
SMS

Novo plano garante realização de seleção interna para ocupar vagas abertas

1º de Maio terá seminários, feira
de artes, corrida e caminhada

Dia do trabalhador

De triste memória
Há exatos 17 anos,
Fernando Collor de Mello
confiscava a poupança dos
brasileiros.

Tarde demais
Ontem, na tribuna do
Senado, Collor reconheceu
o erro. Aliás, seu curto
governo foi um erro.

Contrato mais suspeito
As empreiteiras das obras
da linha 4, a do buraco,
estão cobrando mais
R$ 180 milhões do Metrô
por mudarem o sistema de
construção.

Cuidado!
Pesquisa inglesa confirmou
que o estresse destrói as
células do cérebro
responsáveis pelo
aprendizado, memória e
emoção.

Mega cartel
Apenas sete empresas
controlam a produção do
aço na América Latina.

Como os carros
As vendas de motos
cresceram 34% no primeiro
bimestre deste ano, com
253.358 unidades.

Segundo orçamento
Nos últimos 10 anos a
Capital paulista arrecadou
R$ 3,2 bilhões com multas
de trânsito.

No pique
As vendas do varejo
cresceram 8,5% em
janeiro, com destaque para
alta de 24% nos setores de
móveis e eletrodomésticos.

Consequência
Levantamento da ONG
Movimento Voto
Consciente diz que 12 dos
94 deputados do mandato
encerrado ontem tiveram
menos de 50% de presença
nas 77 votações nominais.

Nova era
Os anos 2000 são
considerados por
especialistas como a
década da virada para a
redução da desigualdade
social no Brasil.

É contigo
29% dos adultos das
capitais brasileiras não
praticam atividade física,
43% estão acima do peso,
sendo que 11% estão
obesos.

Em assembléia na ma-
nhã de ontem, companheiros
e companheiras na SMS, em
Diadema, aprovaram nova
etapa do plano de cargos e
salários (PCS).

A novidade dessa nova
etapa é que cada trabalhador
poderá acompanhar sua ava-
liação individual e, ao depen-
der do resultado, pode subir
mais de um estepe para che-
gar ao teto da função.

Antes disso, explica José
Mourão, diretor do Sindica-
to, para chegar ao teto o tra-
balhador deveria superar es-
tepe por estepe dentro de
cada faixa salarial. “Agora, as
promoções são mais rápidas”,
afirmou.

O plano de cargos e sa-
lários na SMS é revisto e re-

novado a cada dois anos e,
segundo Zé Mourão, a cada
revisão é aprimorado. “É
uma conquista do pessoal. O
PCS pode planejar a vida pro-
fissional de cada um”, frisa o
dirigente.

Entre as vantagens está
a seleção interna para ocupar

as vagas abertas. “Antes de
procurar um profissional de
fora, a fábrica prioriza a con-
tração de quem já é empre-
gado. Isso também faz com
que o pessoal procure se qua-
lificar para disputar as me-
lhores funções”, completa Zé
Mourão.

A Telefonica, que opera
em quase todas as cidades
paulistas, começa hoje, nas
cidades da região de São José
do Rio Preto, a trocar o siste-
ma de cobrança nas contas
telefônicas.

As contas, que eram co-
tadas em pulsos, passarão a
ser cobradas em minutos.

Nos 43 municípios da
Grande São Paulo, região
que inclui as sete cidades do
ABC, a migração vai ocorrer

entre 2 e 29 de junho e atin-
girá 1,6 milhão de linhas. Em
todo o Estado, 10 milhões
serão atingidos.

A mudança dos pulsos
para minutos é reivindicação
antiga. Hoje o consumidor
não sabe como sua conta atin-
ge o total que ele paga. Com
a tarifa por minuto e discri-
minada na conta, o uso do
telefone pelas pessoas deveria
tornar-se mais fácil e transpa-
rente.

Isso pode não ocorrer
porque as operadoras cisma-
ram de instituir dois planos
para realizar a mudança. O
básico, destinado a ligações
curtas, e o alternativo.

O problema é que o con-
sumidor só saberá qual é o
melhor para seu caso após,
pelo menos, dois meses de
uso de um dos planos.

O número de informa-
ções da Telefonica é 0800-
7715799.

Sindicato e Política 2
A primeira unidade do
curso foi transferida
para a próxima semana,
com encontros nos dias
22 e 23 e palestra no dia
24, sempre a partir das
9h no Centro de
Formação Celso Daniel.
A palestra vai reunir o
deputado José Genoino
(PT), o ministro da
Secretaria de Direitos
Humanos, Paulo
Vanuchi, e o secretário
geral do Sindicato,
Rafael Marques.

AGENDA

Estão em vigor as no-
vas taxas individuais para
acesso de visitantes ou con-
vidados dos associados no
Clube de Campo dos
Metalúrgicos do ABC. Os
valores são:

• Nomes antecipados
- R$ 5,00.

• Nomes não anteci-
pados - R$ 8,00.

• Visitante -
R$ 10,00.

• Taxa  da piscina (vi-
sitante e convidado) -
R$10,00, que devem
apresentar exame médico
de fora.

Os nomes antecipa-
dos são aqueles previstos
com antecedência para
entrar no clube.

Essa reserva para os
convidados pode ser feita
através do endereço
clube@smabc.org.br ou
pelo telefone/fax 4354-
9408, a partir da quinta-
feira de cada semana.

Lembre-se que o as-
sociado e seus dependen-
tes que usam o Clube de
Campo dos Metalúrgicos
devem sempre apresentar
a carteirinha de sócio do
Sindicato e a carteirinha
dos filhos e esposa.

A taxa de cadastro e
emissão de carteirinha pa-
ra dependentes é R$ 2,00,
enquanto a segunda via sai
por R$ 1,00.

Clube de Campo

Como no ano passado,
as comemorações deste 1º de
Maio terão com uma feira de
artes e a corrida e caminha-
da dos trabalhadores

Os dois eventos serão
realizados nos dias 21 e 22 de
abril no Centro de Formação
Celso Daniel, ao lado da Sede
do Sindicato. No dia 21 tam-
bém serão anunciados os ga-
nhadores do concurso de de-
senho e redação para as crian-

ças do ensino fundamental.

Seminários
As comemorações serão

abertas na sexta-feira, dia 20,
com um debate sobre o fu-
turo do trabalho. O mesmo
debate será realizado na Uni-
versidade Metodista na sema-
na seguinte.

As novidades serão os se-
minários temáticos de jovens,
mulheres, negros, pessoas

com deficiência e aposenta-
dos, tendo o futuro do traba-
lho como tema. Eles vão ocor-
rer durante o mês de abril.

Participe
As inscrições para a cor-

rida e caminhada estão aber-
tas. Vale o mesmo para quem
quiser expor trabalhos de artes
plásticas ou artesanato. Mais
informações no 4128-4200,
ramal 4244, com Lúcio.
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Mudanças de hábito
protegem meio ambiente

Uma
guerra civil

Aquecimento global DICA DO DIEESE

Subseções Dieese do
Sindicato e CUT Nacional

A floresta pegava fogo e os animais fugiam. Um passarinho com água no bico
tenta apagar o incêndio. - Você não vai conseguir! avisam os animais.

- Estou fazendo a minha parte. Se todos fizerem a sua, apagamos o incêndio.

Com simples mudanças de hábitos, qualquer pessoa pode contribuir para combater o
efeito estufa que causa o aquecimento global. São ações simples, mas que requerem
alterações no comportamento individual. Quando você conseguir manter uma rotina

ecológica, seus netos e bisnetos vão agradecer porque você ajudou a reduzir o
desmatamento e a emissão dos gases que causam o efeito estufa, além de economizar a

água que corre o risco de faltar.

Água - Reduza o tempo do ba-
nho e feche a torneira ao ensaboar-
se. Reduzir o banho em um mi-
nuto economiza até seis litros de
água. Feche a torneira ao fazer a
barba ou escovar os dentes.
Evite vazamentos. Uma torneira
mal fechada desperdiça 46 litros
de água num dia. Lavar o carro

com mangueira é uma das piores maneiras de desperdiçar
água. Evite lavar a calçada ou use água já usada na limpeza
das roupas. Economize água no banheiro colocando uma
garrafa pet cheia de areia dentro da caixa.

Árvores - Plante árvores, muitas
árvores.
Móveis - Verificar a procedência
da madeira e ver se ela foi obtida
de maneira correta. Cerca de 70%
das madeiras que saem da Ama-
zônia é ilegal e o desmatamento é
o maior responsável pelo aqueci-
mento no Brasil.

Papel e embalagens - Use materiais que possam ser reutilizados
e evite o uso de papéis, embalagens que depois vão para o
lixo e copos plásticos. Não compre produtos com excesso de
embalagem. Separe o lixo reciclável. Se um terço do material
reciclável no Brasil fosse reaproveitado, a energia economiza-
da abasteceria uma cidade de até 10 milhões de pessoas.

Na hora da compra
Carne - Descubra de onde vem a carne que você compra, já
que 70% das áreas são desmatadas para novas pastagens.
Madeira - Só compre madeira como selo FSC, que é a ga-
rantia de que a madeira foi retirada corretamente.

Transporte
Deixe o carro na gara-
gem. Use o transporte
público ou um sistema de
carona solidária com os
amigos. Dependendo da
distância, dá para ir a pé
ou de bicicleta.
Também é possível fazer

um revezamento entre vizinhos para levar os filhos à escola.
Carros - Faça revisão periódica do carro. Pneus bem calibra-
dos economizam 3% no consumo de gasolina. Dê preferên-
cia a veículos movidos a álcool, que emitem 55 vezes menos
gás carbônico que a gasolina.

Energia elétrica
Aproveite o máximo a luz
natural, desligue os apa-
relhos domésticos, inclu-
sive carregadores.
Dê preferência a lâmpa-
das de menor consumo
de energia como as fluo-

rescentes compactas, que consomem 75% a menos que as
convencionais.
Desligue as luzes dos ambientes não utilizados e retire das
tomadas os aparelhos em espera, aqueles com luzinhas ver-
melhas.
Casa com aquecedor solar para aquecer água economiza cerca
de 30% de energia.
Mantenha o ar condicionado a 25º.
Nos prédios, nunca chame os dois elevadores.

O Brasil parece estar
vivendo uma epidemia de
violência sem fim. Todos os
dias, a população brasilei-
ra se depara com um caso
novo que parece servir de
anestesia para um próxi-
mo. É uma guerra civil que
sacrifica vidas diariamen-
te e gera um custo altíssimo
aos cofres públicos.

Para se ter uma
idéia, o atendimento às
vítimas da violência con-
some cerca de R$ 21 bi-
lhões por ano. Os gastos
dos governos federal, es-
taduais e municipais com
segurança chegaram a
R$ 35 bilhões - 1,75% do
PIB - em 2006, com peni-
tenciárias e servidores
da área de segurança.
Aproximadamente 150
mil pessoas morrem vio-
lentamente no Brasil a
cada ano. Dessas mortes,
55.680 são assassinatos.

Problema social
Pelo aumento dos

eventos violentos ocorri-
dos nos últimos anos, se-
ria de esperar que hou-
vesse abundância de in-
formações sobre o assun-
to. Mas o que se pode
constatar é que a pesqui-
sa sobre violência no
Brasil ainda é insuficien-
te e muito tímida. As in-
formações que nos che-
gam são sempre dadas
por notícias bombásticas,
sensacionalistas.

Convém à sociedade
brasileira que este grave
fenômeno social não te-
nha tratamentos sazo-
nais, simplistas. Ainda
que seja de todo impos-
sível eliminar as causas
e efeitos da violência, é
urgente e necessária a
instalação de medidas
que visem sua redução.

Um bom começo é o
investimento na educa-
ção, com a valorização
dos professores, da famí-
lia e da ética. Afinal, a
violência no Brasil não é
somente um problema da
polícia.É também um gra-
ve e complexo problema
social.

Em Diadema, 331 vagas
CTR

O Centro Público de Emprego e
Renda de Diadema está com 331 va-
gas disponíveis, entre elas 52 de opera-
dor de marketing, 38 de porteiro, 26
de vendedor pracista, 12 de encanador
industrial, 11 de promotor de vendas,
10 de prensista, 8 de torneiro mecâni-

co, 7 de vigilante, 5 de caldeireiro e 5
de fresador ferramenteiro.

O centro público oferece vários
serviços gratuitos, entre eles o de tria-
gem de candidatos, encaminhamento
para a empresa, recrutamento e sele-
ção e entrevistas.

Ao comparecer no posto de aten-
dimento leve carteira de trabalho, RG
e CPF.

O atendimento é de segunda a sex-
ta-feira das 8h às 16h30 na Av. Nossa
Senhora das Vitórias, no Centro, fone
4053-2441.


