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Garanta sua vaga na Prova Che Guevara de
Corrida e Caminhada, que vai percorrer
oito quilômetros entre a Regional
Diadema e a Sede do Sindicato.
As inscrições se encerram hoje.

A militância
ontem e hoje

Debate hoje com Raphael Martinelli,
José Genoíno e Manoel dos Santos.

Premiação do
concurso é amanhã

Com crianças do ensino fundamental
de Diadema e Santo André e
estudantes do MOVA-ABC.

Feira de artes
e artesanato

Exposição e vendas de pinturas, esculturas,
bordados, bijouterias, flores e muito mais.

Genoíno Martinelli Santos

A programação das atividades do 1º de Maio está na página 3
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Santo André

Diadema

São Bernardo

Domésticas - O filme conta a história de cinco domésticas, cada qual com uma vi-
são diferente de mundo. Em cinevídeo, hoje às 19h30 no Centro Cultural Diadema,
Av. Graciosa, 300, fone 4056-3366. Grátis.

Literatura infantil - Apresentação interativa de leituras poéticas. Hoje às 14h no
Centro Cultural Inamar, Rua Antônio Sylvio Cunha Bueno, 1.322, fone 4043-5476. Grátis.

Ciclo Shakespeare
Exibição de filmes de clássicos do poeta e dramaturgo inglês. Centro Cultural

Diadema, Rua Graciosa, 300, fone 4056-3366. Grátis.

Othelo - O tenente Iago, invejoso do casamento do general Othelo com Desdêmona,
conspira para fazer o militar acreditar que a esposa o trai. Amanhã às 16.

Amor Sublime Amor - Briga entre duas gangues mostra questões como racis-
mo e a condição dos jovens latino-americanos nos Estados Unidos. Amanhã às 19h.

Romeu e Julieta - A história se passa em Veneza, sobre o amor proibido entre
jovens das famílias Montéquio e Capuletto. Domingo às 19h.

Gabriel Guedes - Acompanhado por trio, o filho de Beto Guedes resgata em seu
bandolim chorinhos clássicos e populares. Amanhã às 21h no Teatro Lauro Gomes,
Rua Helena Jackey, 171, Rudge, fone 4368-3483. Retirar ingressos uma hora antes.

João Reis e Graciano - A dupla apresenta o show Cantos e Violas, com música
sertaneja de raiz. Amanhã às 20h no Teatro Cacilda Becker, no Paço, fone 4381-1081.
Retirar ingressos uma hora antes.

Alberto Caieiro, ele mesmo - Encenação dos poemas de Alberto Caieiros,
um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Hoje e amanhã às 20h no Teatro Elis Re-
gina, Av. João Firmino, 900, Assunção, fone 4351-3479. Ingressos a R$ 16,00 e R$
8,00 para estudantes e idosos.

O poeta português Fernando Pessoa nasceu
em 1888, em Lisboa. É considerado um dos
maiores poetas de língua portuguesa. Na
literatura, sua obra desdobra-se em várias outras
personalidades diferentes, que ficaram
conhecidas como heterônimos. Os principais
foram Alberto Caieiro, Ricardo Reis e Álvaro de
Campos.

Revolução na
América do Sul
A peça de Augusto Boal
conta a história de Zé da
Silva, que pede aumento
ao patrão, que aumenta o
preço das mercadorias e
gera inflação. Amanhã e
domingo às 19h no
Teatro Timochenco
Wehbi, Rua Visconde de
Inhaúma, 730,  Nova
Gert, fone 4238-3030.
 Ingressos a R$ 12,00 e
R$ 6,00 para estudantes e
idosos.

Os Incríveis
Os sucessos da famosa
banda fazem o show de
amanhã às 21h30 no
Teatro Santos Dumont.
Av. Goiás, 1.111, Centro,
fone 4221-8347.
Ingressos a R$ 30,00, R$
20,00 se antecipados e R$
15,00 para estudantes e
idosos.

João e o pé de
feijão
A tradicional história
infantil será encenada
domingo, às 16h, no
Teatro Santos Dumont,
endereço e telefone
acima. Ingressos a R$
12,00, R$ 10,00 com
bônus e R$ 6,00 para
estudantes e idodos.

São Caetano

Mauá
Curtas metragens
Exibição dos curtas
metragens Zé,
Artemanha, Os Anjos,
Four-e, V.D.S.A., Fontes
dos Desejos e Encontro
com o Bom Velhinho.
Hoje às 15h no
Cineclube Pilar, Rua Rio
Branco, 87, fone 4547-
1483. Grátis.

Angra

A banda de heavy metal
comemora 15 anos de vida com o

show Aurora Consurgens.
Amanhã às 20h no Sesc, Rua

Tamarutaca, 302, fone 4469-1200.
Ingressos entre R$ 30,00 e

R$ 12,00.

Filarmônica de São Bernardo - Com regência do maestro Roberto Tibiriçá,
a orquestra faz concerto de repertório apresentando grandes obras sinfônicas. Domin-
go às 11h no Teatro do Sesc. Endereço e fone acima. Grátis.

Corridas de kart - Em Santo André, em frente ao teleférico do Parque do
Pedroso, no ABC Kart Clube, domingo às 10h. Em Mauá, atrás do Paço, em prova
válida pelo campeonato da cidade, domingo às 10h.

O poeta e dramaturgo William Shakespeare nasceu na Inglaterra
em 1564. Foi autor de 37 peças teatrais, algumas das mais

marcantes tragédias da literatura ocidental, tratando de
temas próprios dos serem humanos. É considerado o mais

importante autor da língua inglesa.

Jogos do fim de sema-
na decidem quem vai

disputar título Paulista.

São Paulo e São Cae-
tano disputam ama-

nhã, às 18h10, no Mo-
rumbi, uma das vagas.

O Tricolor entra
em campo pelo em-
pate. O Azulão pre-

cisa ganhar.

Santos e Bragantino
jogam domingo, às

16h,  no Pacaembu, para
definir o outro finalista.

O Peixe também tem
a vantagem do em-
pate. O time do in-

terior tem que vencer.

O time da Vila Bel-
miro poupou os ti-
tulares na partida

de ontem, em sua ca-sa,
contra o Deportivo Pas-
to, da Colômbia, pela Li-
bertadores.

Já classificado, o
Santos era escan-
dalosamente favo-

rito. Venceu todos os com-
promissos na competição
enquanto os colombianos
perderam todos.

“Agora que caí-
mos no inferno,
vamos abraçar o

demônio”. Declaração
do técnico do Bragantino
sobre a partida contra o
Santos.

O pessoal do São
Paulo reclama da
tabela. Diz que foi

prejudicado por descan-
sar só 48 horas depois de
jogar no Peru.

Os tricolores não
falam do benefício
que receberam por

ser o único dos semi-fi-
nalistas a jogar em seu
estádio.

Carpegiani diri-
giu sem contrato
seu primeiro jogo

no Corinthians. Um la-
drão invadiu a sede do
clube e levou o documen-
to. A polícia tenta desco-
brir porque ele fez isso.
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Publicação diária  do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC

Novos protestos no dia da negociação
Emenda 3

Metalúrgicos do ABC realizaram manifestações na terça-feira passada

Governadora do Pará pede
desculpas e indenizará vítimas

Eldorado do Carajás

Tá errado
Os vereadores de
Ribeirão Pires
aprovaram projeto de lei
que permite a venda de
bebida alcoólica em
postos de gasolina.

Não pode
Apesar de ilegal e da
comprovação que o
álcool é a principal
causa de acidentes com
carros, este comércio
ocorre também em
outras cidades do ABC.

Tensão
Continuam complicadas
as relações entre Brasil
e Bolívia por causa das
refinarias da Petrobras.

Substituição
Demian Fiocca cedeu a
presidência do BNDES
para o também
economista Luciano
Coutinho.

Por quê?
Não ficaram claros os
motivos da mudança, já
que Fiocca teve atuação
brilhante frente ao
banco.

Não adianta
Até a CUT cansou de
protestar contra os
ridículos cortes
promovidos pelo Banco
Central nas taxas de
juros. De novo, caiu só
0,25%.

Boa notícia
É forte o rumor de que a
Polícia Federal vai
desencadear uma versão
paulista da Operação
Furacão.

Metaleiro demagogo
Mikkey Dee, baterista
do Motorhead, disse que
adora música brasileira,
principalmente a salsa.
A salsa é um ritmo
caribenho.

Cana neles!
A polícia procura os
marginais que
colocaram fogo no
corpo de um morador de
rua que dormia no
Parque Novo Mundo, em
São Paulo. A vítima está
hospitalizada.

Segunda-feira, quando
as centrais sindicais voltam a
conversar sobre emenda 3
com o governo, categorias
profissionais prometem novas
mobilizações, como as que
ocorreram na terça-feira pas-
sada, dia 10.

Os metroviários decidi-
ram que vão atrasar o início
da operação do Metrô em
duas horas. As estações só se-
rão abertas a partir das 6h30.

Já os sindicatos ligados à
Confederação Nacional da
Agricultura prometem blo-
quear estradas em vários pon-
tos do País com protestos de
trabalhadores rurais.

A manutenção das mo-
bilizações em defesa do veto
do presidente Lula à emen-
da 3 serve de alerta ao Con-
gresso Nacional de que os tra-
balhadores estão ligados.

PLR rejeitado na
GVS - Os
companheiros na
GVS, fábrica de
motopeças de São
Bernardo, rejeitaram
proposta de acordo
para o pagamento de
PLR. Eles consideram
o valor insuficiente e
a comissão
negociadora voltará a
procurar a fábrica
para a reabertura das
negociações.

A governadora Ana Júlia
Carepa (PT) reconheceu a
responsabilidade do Estado
no massacre de Eldorado do
Carajás, pediu desculpas para
o povo e anunciou indeniza-
ção às vítimas.

Há 11 anos, a polícia pa-
raense matou 19 trabalhado-
res rurais sem-terra e feriu ou-
tros 69. O crime continua
impune.

“O que eu fiz foi repa-
rar uma injustiça, reconhe-

Abaixo
assinado pede

campus em São
Bernardo

Federal do ABC

Entidades da sociedade
civil, parlamentares e sindi-
catos da região entregam
hoje abaixo assinado pedin-
do a criação de um campus
da Universidade Federal do
ABC em São Bernardo.

O evento acontece no
plenário da Câmara Munici-
pal, às 18h30, e faz parte da
campanha promovida pelo
PT da cidade para que a Pre-
feitura de São Bernardo ofe-
reça um espaço físico para a
instalação do campus.

Posse na
Associação dos

Nordestinos
Com uma palestra do

deputado federal Ciro Go-
mes (PSB-CE) e apresenta-
ção do deputado federal
Frank Aguiar (PTB-SP),
toma posse hoje a diretoria
da Associação dos Nordes-
tinos do ABC. O evento será
realizado no restaurante
Florestal,  Av. Maria Servi-
dei Demarchi, 1911. Infor-
mações e reservas pelo tele-
fone: 4396-2255.

Eleição de
CIPA Itaesbra

Hoje tem eleição de
CIPA na Itaesbra, em Dia-
dema, e os trabalhadores
devem votar nos candidatos
apoiados pelo Sindicato, que
são Flávio Carneiro de Sou-
za, o Flavão, e Francisco
Djalma Leite, o Dotô, os dois
da Usinagem.

Na segunda-feira tem
nova reunião das centrais com
o ministro da Fazenda Guido
Mantega para tratar do tema.
Esse também é o prazo que
tanto Mantega como Renan
Calheiros se comprometeram
para segurar a votação do veto
no Congresso.

“Daí a importância de
combinar a mobilização no
dia da negociação, pois o
Congresso deve saber que a

emenda tem o repúdio de
todos os trabalhadores”, ob-
servou Artur Henrique, pre-
sidente da CUT.

Faça sua parte
Envie sua mensagem aos

deputados federais e senado-
res cobrando apoio ao veto do
presidente. Acesse o portal do
Sindicato (www.smabc.org.
br) e clique no alto da pági-
na no lado direito.

cendo a responsabilidade do
governo do Estado”, disse
Ana Júlia. A governadora
classificou o massacre de
Eldorado do Carajás como
“um dos episódios que mais
envergonhou não só o Pará
diante do Brasil, mas o Pará
diante do mundo”.

Ela assinou um decreto
para pagamento de pensão
mensal e indenizações a 20
famílias dos mortos e 36 so-
breviventes. As indenizações

variam entre R$ 30 mil e R$
90 mil e somam um total de
R$ 1,2 milhão.

O decreto do governo
antecipa as indenizações que
já foram solicitadas pelas víti-
mas na Justiça. “Em relação
às indenizações, o governo do
Estado do Pará se antecipa e
quer colocar um ponto final
nessas ações judiciais, cum-
prindo com a sua responsa-
bilidade de reparar um erro”,
afirmou a governadora.

A Cooperativa Habita-
cional do Sindicato vende
apartamentos de dois dormi-
tórios prontos para morar em
São Bernardo. Use o FGTS
como entrada e financie pela
Caixa. Informações com
Williams, pelo  telefone 4128-
4200, ramal 4252 ou 9107-
7340. willialves@uol.com.br

Apartamentos
em liquidação

CoopSind
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Domingo é dia de suar a camiseta! A cultura
do excesso

1º de Maio DICA DO DIEESE

Percurso
da corrida

Amanhã, a partir das 13h, haverá a Premiação
do Concurso de Redação e Desenho relacionado ao

mundo do trabalho, feito por crianças e adolescentes
do 1º ao 9º ano do primeiro grau da rede municipal

e estudantes do Movimento de Alfabetização do
ABC (MOVA-ABC).

Terminam hoje as inscri-
ções para a Prova Che Guevara
de Corrida e Caminhada que
o Sindicato promove domingo
dentro das atividades do 1º de
Maio - Dia do Trabalhador.

Ainda dá tempo para a
família vibrar se você estiver
entre os primeiros colocados
e receber um dos troféus que
serão entregues aos vencedo-
res. Todos os participantes
serão homenageados com
medalhas. A inscrição custa
R$ 10,00, com direito a uma
camiseta. Pode ser feita pelo
fone 4128-4200.

A largada será às 8h de
domingo, na Regional Dia-
dema do Sindicato, que fica
na Avenida Encarnação,
290, em Piraporinha (atrás
do terminal de trólebus).

Os corredores seguirão
por 8 km até a Sede do Sindi-
cato, onde cruzarão a faixa de

chegada e serão premiados. O
pessoal que participará da cami-
nhada tem o mesmo percurso.

A prova tem o objetivo
de homenagear Che Gueva-
ra pelos 40 anos de seu assas-
sinato e mostrar a importân-

cia das lutas no processo de
transformação da sociedade,
resgatando o significado do
socialismo nos dias de hoje.

A Samcil colocará duas
ambulâncias para acompa-
nhar os atletas. Ela também

oferecerá orientação de saú-
de, medição de pressão e dia-
betes, na Sede do Sindicato,
no sábado e domingo. O ser-
viço é gratuito e atenderá aos
participantes e a toda comu-
nidade.

Hoje tem debate
Três importantes nomes das lutas dos trabalhadores es-

tarão no debate A Militância Ontem e Hoje, a partir das 18h,
desta sexta-feira.

O ex-sindicalista Raphael Martinelli vai contar como
foi a participação dos trabalhadores e do movimento sindi-
cal nas lutas políticas da década de 1960. O deputado fede-
ral José Genoíno, ex-participante da Guerrilha do Araguaia
(entre 1972 e 1974), vai falar sobre militância política no
período de maior repressão da ditadura militar.

Manoel dos Santos, presidente da Confederação Nacio-

nal dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), dará seu
depoimento sobre a organização dos trabalhos rurais, seus
principais movimentos e reivindicações nos dias de hoje.

Ato
Amanhã, a partir das 9h, será realizada no Paço Muni-

cipal de Mauá a Ação da Cidadania da CUT, com uma série
de ações sociais, apresentações musicais e atividades políti-
cas. Poderão ser retirados documentos como certidão de nas-
cimento, RG ou carteira de trabalho.

Feira de artes amanhã e domingo
Amanhã e domingo, das 11h às 18h, vai acontecer

uma Feira de Artes e Artesanato dos Trabalhadores, com
exposição e venda das obras. Haverá uma banca

vendendo camisetas e agasalhos do Sindicato
comandada pela Zelinha.

No local haverá barraquinhas de alimentação.

Premiação das crianças é amanhã

Alguns dos expositores e dos produtos que estarão na feira

Funcionários do Sindicato organizam seleção dos  trabalhos dos alunos

Todas as atividades acontecerão na Sede do Sindicato Subseções Dieese do
Sindicato e da CUT Nacional

Durante anos a hu-
manidade varreu para
debaixo do tapete uma
questão de extrema im-
portância: o lixo. Lixo é
todo e qualquer resíduo
proveniente das ativida-
des humanas ou geradas
pela natureza em aglome-
rações urbanas. Comu-
mente, é aquilo que nin-
guém quer, que não serve
mais, sem valor. O proble-
ma é que nem tudo que vai
para o lixo atualmente se
enquadra nesta situação,
daí a produção mundial
de lixo ter crescido de
modo tão assustador.

Desde o plano Real,
os brasileiros passaram a
consumir e a descartar
mais. Diariamente, cada
brasileiro produz em mé-
dia 500g de lixo, poden-
do chegar a um quilo de-
pendendo do poder aqui-
sitivo e do local onde
vive. No total, o Brasil
produz cerca de 230 mil
toneladas de lixo por dia,
que têm como destino
mais comum os chamados
lixões. Em aproximada-
mente 70% das cidades
brasileiras os resíduos
ainda são jogados neste
destino final.

Os lixões têm colabo-
rado muito para o agrava-
mento do efeito estufa, já
que a partir da decompo-
sição de matéria orgânica
produzem o gás Metano,
cerca de 20 vezes mais no-
civo que o gás carbônico e
que normalmente não é
aproveitado, perdendo-se
na atmosfera. Uma refle-
xão sobre o problema pode
se iniciar, por exemplo,
com a observação do lixo
que cada um produz nas
atividades cotidianas.

Cada coisa utilizada
no dia-a-dia, desde o ce-
lular até uma mera refei-
ção, consome recursos e
gera resíduos. O impacto
na natureza pode ser
mais ou menos maléfico
de acordo com o volume
consumido e do grau de
poluição dos subprodutos
resultantes. Neste mo-
mento devemos decidir o
que é mais importante.
Reduzir o padrão de con-
sumo de produtos supér-
fluos, gerando menos re-
síduos, pode ser um bom
começo.


