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PROJETO DE NIEMEYER VAI
MARCAR O 28 DE ABRIL

O mais importante
arquiteto brasileiro,
Oscar Niemeyer, vai
apresentar projeto de
monumento para o Dia
Mundial em Memória
das Vítimas de
Acidentes e Doenças do
Trabalho, que ocorre
em 28 de abril. Ele
aceitou pedido do
Sindicato e na semana
que vem vai apresentar
as primeiras propostas
da obra. Página 3

Cinco foram aprovados em fábricas de Santo André,
como a Tecman (foto), e outros dois em Diadema. Página 2

O arquiteto fez alguns esboços do projeto durante a visita de Feijóo

Mais sete acordos de PLRLEIA TAMBÉM

Conheça redação
vencedora do

concurso
do 1º de Maio

Página 2

Câmara aprova MP
que corrige por quatro
anos seguidos a tabela

do imposto de renda
Página 3

Rodrigo Queiroz

Vítimas de acidentes no trabalho
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Santo André

Diadema

São Caetano

O Noviço - A peça se baseia na obra prima de Martins
Pena. O interesseiro Ambrósio se casa com Florência, uma
viúva rica. Hoje e amanhã às 20h30 no Teatro Cacilda Becker,
no Paço, fone 4348-1081. Ingressos a R$ 20,00, R$ 10,00
para estudantes e idosos e R$ 8,00 se antecipados.

O sol nasceu para todos - Peça fala sobre estudantes
que visitam a exposição Um Olhar Modernista e conhecem a
pintora Tarsila do Amaral. Amanhã às 19h30 no Teatro Lauro
Gomes, Av. Helena Jackey, 171, Rudge Ramos, fone
4368-3483. Retirar ingressos uma hora antes.

O rei sapo e o alfaiatezinho valente - Três
contadores de história, vindos de diferentes épocas, se
encontram numa estação de trem. Domingo às 17h na sala
alternativa do Teatro Elis Regina, Av. João Firmino,900, bairro
Assunção, fone 4351-3479. Ingressos a R$ 10,00, R$ 6,00 se
antecipado e R$ 5,00 para estudantes e idosos.

O Anjo Exterminador - Filme de Luis Buñuel, a ser exibido em DVD, mostra que,
depois de uma farta refeição, os convidados continuam na sala de jantar e, aos poucos,
perdem as máscaras da civilização. Amanhã às 19h no Anfiteatro Heleni Guariba, no
auditório do Teatro Municipal, fone e endereço acima. Grátis.

Mordendo os lábios - A peça mostra o dia-a-dia de duas famílias cariocas, uma mãe
com seu filho e um pai com sua filha. Hoje às 21h e amanhã às 20h no Teatro do Sesc, Av.
Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, fone 4469-1200. Ingressos entre R$ 10,00 e R$ 4,00.

Monólogos da vagina - Peça concebida a partir de depoimentos de mulheres,
propõe uma reflexão sobre a relação da mulher com sua sexualidade. Hoje e amanhã às
21h e domingo às 18h no Teatro Municipal, no Paço, fone 4433-0789. Ingressos a
R$ 50,00, R$ 40,00 se antecipados e R$ 20,00 para estudantes e idosos.

Das 18h de amanhã às 18 de domingo acontecem milhares de
shows na capital com os melhores músicos do País. Informações

em www.viradacultural.com.br

Mostra de Artes
Estão abertas até dia 29
de maio as inscrições à 7ª
Mostra de Artes nas
modalidades artes plásticas,
dança, desenho de humor,
quadrinhos, fotografia,
música, poesia, conto,
teatro e vídeo. As
inscrições devem ser feitas
nos centros culturais.

São Paulo

De volta do passado
Apresentação de dança no
anfiteatro Vinícius de
Moraes, Av. Ribeirão
Preto, 75, Jardim Pedroso,
fone 4555-7091. Ingressos
a R$ 2,00.

João e o pé
de feijão
A tradicional peça infantil
conta a história de João,
que sobe no pé de feijão
para recuperar a galinha
dos ovos de ouro.
Domingo às 16h no Teatro
Municipal, no Paço, fone
4555-0086. Ingressos a
R$ 10,00 e R$ 5,00 a meia.

Saguão do Teatro
Exposição de Arte Sacra, de
Amábile Tozetto, com
oratórios e imagens
esculpidas em madeira.

Mauá

São Bernardo

Trair e Coçar é Só Começar - A famosa comédia conta a história da doméstica
Olímpia, que envolve os patrões, o síndico, um vendedor e até um padre num mal
entendido. Hoje, amanhã e domingo às 21h no Teatro Santos Dumont. Av. Goiás, 1.111,
Centro, fone 4221-8347. Ingressos a R$ 40,00, R$ 20,00 para estudantes e idosos e
R$ 25,00 se antecipados.

Toilette - A comédia se passa num banheiro feminino de uma boate, onde cinco
mulheres trocam confidências. Hoje às 20h e domingo às 18h no Teatro do IMES. Av.
Goiás, 3.400, Barcelona, fone 4239-3306. Ingressos a R$ 12,00 e R$ 6,00 para estudantes
e idosos.

Ocupação cultural - Shows em homenagem aos artistas
plásticos. Domingo, às 13h, apresentação da Companhia de
Danças Conect Bahia, e às 16h apresentação do Grupo
Ezageraldo´s. No Espaço Verde Chico Mendes, Av. Fernando
Simonsen, 566, Cerâmica. Grátis.

Mata-mata em fi-
nal não tem favori-
to, mas o Santos

entra em desvantagem.
Veja abaixo porque.

O Peixe está na
descendente, o A-
zulão em ascensão.

O time da Baixada
perdeu dois jogado-

res para a final. A equipe
do ABC terá a volta de
dois titulares.

O São Caetano
pode perder por
até um gol, o San-

tos precisa marcar dois
gols para ainda ter chan-
ces.

O Peixe vem de um
fraco empate contra

o Caracas, o Azulão des-
cansou a semana toda.

Apesar disso tudo,
não é possível arris-

car um resultado para o
confronto de domingo.

A boa estréia
de Dagoberto
deu esperan-
ças à torcida
do São Paulo
para a parti-

da de quarta-feira contra
o Grêmio, em Porto Ale-
gre.

O empate leva o
Tricolor à próxima
fase da Libertado-

res, mas o time gaúcho
cresce muito quando joga

em casa.

Em março, o
Palmeiras ar-
recadou R$ 3,6

milhões e gastou R$ 5,5
milhões, um déficite de R$
1,9 milhão. Depois os clu-
bes não sabem por que
entram em crise financei-
ra.

Agora vai! A dire-
toria do Corin-
thians estuda a pos-

sibilidade de contratar um
psicólogo para trabalhar
com os jogadores durante
o Campeonato Brasileiro.

3ª Virada Cultural
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Publicação diária  do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC

Mais acordos e mobilizações
PLRNOTAS E RECADOS

Roubo dos roubos
O número de roubos a
bancos ocorridos em
São Paulo foi o dobro
do divulgado pelo
governo do Estado.

Produção em alta
Exatos 1.190.215
veículos foram
emplacados entre
janeiro e abril deste
ano. Crescimento 24%
superior ao do mesmo
período no ano passado.

Sucessão
O novo presidente da
Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil
(CNBB) será o moderado
D. Geraldo Lyrio Rocha,
de 65 anos, arcebispo de
Mariana, Minas Gerais.

Divisão
Sègolené Royal, com
programa semelhante ao
do PT, tem 47% das
intenções de voto contra
53% de Nicolas Sarkozy,
do PFL francês, na
eleição de domingo para
a presidência da França.

É grana!
O brasileiro doou
R$ 280 milhões em
dízimos  a igrejas em
2003, diz estudo da FGV.

Sinal vermelho
De janeiro a abril, o
Banco Central comprou
R$ 70 bilhões de
dólares, três vezes a
mais que no primeiro
trimestre do ano
passado e a mesma
quantidade que durante
todo o ano de 2006.

Perigo
Apesar da ação do
banco, o real atingiu
seu menor valor em seis
anos e está
praticamente a R$ 2
por dólar. A cotação
prejudica as
exportações e os
empregos.

Volta da ditadura
Roberto Carlos
conseguiu censurar e
proibir a venda do livro
que, baseado em fatos
reais, conta a sua vida.

Em assembléia realiza-
da na tarde de ontem, o pes-
soal na Polimold, em São
Bernardo, rejeitou a propos-
ta por considerar o valor mui-

A campanha de PLR continua a todo vapor na categoria. Veja mais sete acordos

Metas mais flexíveis
na Tecman

Os trabalhadores na
Tecman, em Santo André,
conquistaram metas mais fle-
xíveis. “Foi um avanço para
o pessoal. Além disso, mos-
trou que, com  mobilização,
foi possível garantir um va-
lor maior”, disse o coordena-

dor da Regional Santo An-
dré do Sindicato Geovane
Correa.

A assembléia foi realiza-
da na semana passada. A pri-
meira parcela será paga até
30 de junho e a segunda no
próximo ano.

Redações vencedoras do concurso
1º de Maio

Esta é a primeira das três redações vencedoras do concurso de 1º de Maio para alunos do ensino
fundamental de Santo André e Diadema. Semana que vem publicaremos a redação vencedora do

MOVA-ABC - Movimento de Alfabetização do ABC.

O que eu quero ser quando eu crescer?
Ser professora no nos-

so país é uma profissão
muito bonita e ao mesmo
tempo perigosa, ou seja, a
maioria dos alunos, ou boa
parte deles, não tem interes-
se em estudar e deixa de se
tornar uma pessoa de boa
índole, de ter uma profissão.

A nossa educação dei-
xa a desejar, nossos go-
vernantes têm que mudar as
regras, dar segurança para

Outros quatro acordos
fechados em Santo André
Os companheiros na

Negel aprovaram acordo em
assembléia e vão receber a
primeira parcela no dia 15 de
julho e a segunda em 15 de
fevereiro.

Na Gravaço, os trabalha-
dores recebem a primeira par-
cela no dia 15 de setembro e

a segunda em 15 de março.
O pessoal na Fundação

Chuí vai receber a primeira
parcela no dia 30 de junho e
a segunda em 30 de janeiro.

Na Belliero, a primeira
parcela sai no dia 20 de ju-
nho e a segunda em 20 de
dezembro.

Mobilização prossegue
nas empresas de Mauá

Os trabalhadores na
Galvanoplastia Mauá conti-
nuam mobilizados, aguar-
dando uma nova resposta da
empresa.

Na semana passada, o
pessoal rejeitou a proposta

apresentada, por considerar
o valor insuficiente.

Na Metal 2 e na Edem,
igualmente em Mauá, os
companheiros também estão
organizados, aguardando
propostas.

PLR e sábados alternados na Itaesbra
Os trabalhadores na

Itaesbra, em Diadema, em-
bolsam hoje a primeira par-
cela da PLR, enquanto a se-
gunda será paga no dia 5 de
novembro.

O acordo foi aprovado
na semana passada e é o pri-
meiro de PLR desde que a
empresa se transferiu de São
Paulo. “Foi uma conquista e
os trabalhadores estão se pa-
rabéns pelo grau de mobili-

zação e luta”, disse o diretor
do Sindicato José Mourão.

Na mesma assembléia o
pessoal conquistou antiga rei-
vindicação, o sábado alterna-
do, garantindo mais tempo
com a família, estudos e lazer.

Na Piemont, também
em Diadema, os trabalhado-
res aprovaram ontem o acor-
do. A primeira parcela será
paga em 15 de julho e a se-
gunda até 31 de janeiro.

to baixo.
A companheirada con-

tinua mobilizada aguardan-
do o reinício das negocia-
ções.

as escolas, professores e
alunos, e melhorar  nosso
ensino.

Mesmo sabendo de al-
guns casos em que o aluno
agride professores e cole-
gas, depredam as escolas,
o meu sonho é me formar
em professora.

Meus pais me falam
sempre que temos que res-
peitar e admirar nossos pro-
fessores pois são pessoas

que amam sua profissão.
Tenho 8 anos e espero

que todas as coisas ruins
que vêm acontecendo se-
jam algo passageiro, espe-
ro que as pessoas se cons-
cientizem de que a escola
é a nossa segunda base,
pois a nossa casa é a
base principal, a escola
e o professor são a estru-
tura e o alicerce para o
nosso futuro.

Caráter e dignidade
são o lema de todo ser hu-
mano. Que Deus ilumine os
meus passos e meu caminho
em busca do meu sonho: ser
�professora�.

Samira Martin de
Sousa, aluna do
ciclo 2° da Emeif

Monsenhor
Cavalcanti, de
Santo André

Rejeição na PolimoldRejeição na Polimold
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Oscar Niemeyer projetará
monumento a trabalhadores

Homenagem à vida

Mauro, Adeílson, Niemeyer e Feijóo, no escritório do arquiteto no Rio de Janeiro

DICA DO DIEESE

O arquiteto Oscar Nie-
meyer irá construir um mo-
numento em memória aos tra-
balhadores vítimas de aciden-
tes e de doenças do trabalho.

Ontem, ele recebeu em
seu escritório no Rio de Janei-
ro o presidente e o diretor do
Sindicato, José Lopez Feijóo
e Mauro Soares, além do
companheiro Adeílson da
CUT - RJ, que lhe encomen-
daram o trabalho.

Segundo eles, a recep-
tividade de Niemeyer foi tão
boa que ele prometeu apresen-
tar os primeiros esboços do pro-
jeto já na semana que vem.

A criação do monumen-
to foi uma decisão da direto-
ria do Sindicato para lembrar
os trabalhadores vítimas de
acidentes ou doenças do tra-
balho. Esses companheiros já
têm uma data mundial, dia
28 de abril de cada ano, des-
de 2003.

Niemeyer é conhecido
por projetar Brasília, ao lado
do também arquiteto Lúcio
Costa, e não será a primeira
vez que fará uma obra que vai
homenagear os trabalhadores
brasileiros.

Ele foi o autor do Monu-

Oscar Niemeyer é
um dos arquitetos mais
respeitados do mundo
pelas soluções plásticas
que conseguiu através
do uso de novas técni-
cas no uso do concreto
armado, resultando em
obras com belas curvas
numa arquitetura livre e
criativa.

Brasília é sua maior
e mais conhecida obra.
Niemeyer, que comple-
tou 100 anos, tem em
seu currículo obras co-
mo a Igreja da Pa-
mpulha, em Belo Hori-
zonte, o Edifício Copam
e o Parque do Ibira-
puera, em São Paulo, e
o Museu de Arte Con-
temporânea, em Ni-
terói, no Estado do Rio.

mento 9 de Novembro, em
memória aos três trabalhado-
res mortos numa invasão do

Exército na Siderúrgica de
Volta Redonda, em 1988,
para reprimir uma greve.

No último sábado, ato em Santo André lembrou vítimas de acidentes do trabalho

Arquiteto
é dos mais

importantes
no mundo

O plenário da Câmara
dos Deputados aprovou
quarta-feira da semana pas-
sada a medida provisória (MP
340/07) que reajusta a tabe-
la do Imposto de Renda em
4,5% ao ano até 2010.

A MP integra o Programa
de Aceleração do Crescimento
(PAC) e segue agora para análi-
se do Senado Federal.

Com a aprovação, a Câ-
mara sacramentou um com-
promisso do governo federal
assumido em dezembro pas-
sado pelo ministro do Traba-
lho Luiz Marinho com as cen-
trais sindicais para o reajuste
do salário mínimo e a corre-

Câmara aprova MP que corrige tabela até 2010

Imposto de Renda

ção da tabela do IR no atual
mandato do presidente Lula.

Na época, a reivindica-
ção dos trabalhadores era de
uma correção única de 7,7%,

índice que zeraria a inflação
na tabela durante o governo
Lula, enquanto a proposta do
Ministério da Fazenda era de
apenas 3% de reajuste.

Com a pressão, as cen-
trais conseguiram a correção
pelos próximos quatro anos,
o que gera uma vantagem adi-
cional do trabalhador. Isto
porque os 4,5% dão um ga-
nho real, considerando que a
inflação projetada para o pe-
ríodo não deve ser maior que
3% ao ano.

Desde a publicação da
MP, em janeiro, salários até
R$ 1.313,69 estão isentos do
IR. O limite anterior era para
salários até R$ 1.257,12.

Com a correção anual
programada, em 2010 a fai-
xa de isenção terá subido para
R$ 1.499,15 por mês.

Marcha das centrais em Brasília que reivindicou o reajuste da tabela em 2006

Em nosso último artigo
discutimos neste espaço a
questão do lixo e seu impac-
to negativo no meio am-
biente. É impossível fechar
os olhos para este fato real,
visto que somos todos res-
ponsáveis pelo meio em que
vivemos. Um simples chicle-
te jogado ao chão ficará ali
pelo menos por cinco anos,
até que seja degradado pela
natureza.

O Brasil já possui gru-
pos que estão atentos aos
prejuízos causados pelo lixo
e estão praticando a Educa-
ção Ambiental. A principal
metodologia que se trabalha
é a sensibilização para a prá-
tica dos 3Rs: reduzir, reutilizar
e reciclar.

Na sequência
Essas ações devem ser

praticadas por todos, na se-
guinte ordem de importân-
cia:

A)Reduzir o consumo
de tudo aquilo que não é
realmente necessário para
nós, cuidando e valorizando
os nossos bens, para tentar
aumentar a vida útil deles.

B)Reutilizar significa
usar novamente um produ-
to que já não tem mais va-
lor para sua função original,
mas que pode ser utilizado
de outras maneiras. Por
isso, é importante que na
hora da compra seja dado
preferência a embalagens
que tenham potencialidade
de serem reutilizadas.

C) E, finalmente, a Re-
ciclagem, que é a maneira de
fazer novos produtos a par-
tir do material de algo des-
cartado.

Fazendo a diferença
A reciclagem contribui

não só para a redução do
volume do lixo, mas na eco-
nomia da matéria-prima dos
materiais a serem reciclados
e que estariam sendo explo-
rados na natureza. Por
exemplo: reciclar papel sig-
nifica menos árvores derru-
badas.

Claro que a implanta-
ção da política dos 3Rs em
nosso dia-a-dia não é uma
solução mágica para o pro-
blema do lixo, mas com cer-
teza a educação ambiental
poderá fazer a diferença no
futuro, proporcionando à
humanidade o desenvolvi-
mento sustentável.

A política
dos  3Rs

Subseções Dieese do
Sindicato e CUT Nacional

Fotos: Rodrigo Queiroz


