
Trabalhadores sem-terra de várias entidades realizaram 
manifestações em todo o País, ontem, para pedir

agilidade na reforma agrária e relembrar os mortos em 
Eldorado de Carajás. Página 2

Sem-terra 
lembram

12 anos do 
massacre

Opções de lazer para o seu 
final de semana.  
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Terça e quarta-feira da semana 
que vem tem a segunda etapa 
da eleição no Sindicato. Vote! É 
a sua participação que amplia a 
representação dos novos dirigentes 
e respalda a luta da categoria por 
uma vida melhor.  Página 3

Seu voto garante
a repreSentação

Eleição sindical dias 22 e 23 de abril

Página 4

O final de semana é 
de decisão no Cam-

peonato Paulista. No sába-
do, o Guaratinguetá recebe 
a Ponte Preta para ten-
tar reverter o 1x0 do pri-
meiro jogo. O empate dá a 
classificação para o time 
de Campinas. No domin-
go, a partida no Palestra 
Itália promete pegar fogo, 
após o gol de mão e a polê-
mica arbitragem da sema-
na passada.

Movimentações de am-
bos os lados aumenta-

ram a tensão para a partida. 
O tricolor perdoou o “Bad 
Boy” Fábio Santos para con-
seguir montar nova retranca. 
Do lado do verde, o mistério 
continua sobre o substituto do 
suspenso, Pierre.

O Santos con-
quistou a clas-
sificação para a 
segunda fase da 
Libertadores no 

sufoco. A vitória do Pei-
xe sobre o Cúcuta, da Co-
lômbia, foi assegurada aos 
43 minutos do segundo tem-
po, com um gol do argenti-
no Tripodi.

O time da Vila Bel-
miro se juntou ao 

Cruzeiro, Flamengo e 
Fluminense, que estão 
classificados. O São Paulo é 
o único brasileiro que ainda 
não conseguiu classificação. 
O tricolor precisa de uma 
vitória na próxima quarta-
feira diante do Nacional de 
Medelín, atual primeiro co-
locado do grupo 7.

O Corinthians 
se complicou na 
Copa do Brasil, 

após perder para o Goiás. 
Para avançar às quartas-
de-final, o Timão precisa 
de, no mínimo, uma vitó-
ria por dois gols, na par-
tida de volta, no Morum-
bi, dia 30.

Já o São Caeta-
no, que pode ser 
o adversário do 
vencedor do con-

fronto entre Corinthians e 
Goiás, venceu o Atlético 
(GO), por 2x1, em Ribeirão 
Preto. Agora, as duas equipes 
voltam a se enfrentar em 30 
de abril, no Serra Dourada.

A Portuguesa 
também conti-
nua com espe-
ranças na Copa 

do Brasil. No primeiro jogo 
contra o Botafogo (RJ), a 
Lusa assegurou um empate 
por 1x1, no Canindé. Com 
o resultado, o vencedor da 
partida de volta na próxima 
quarta-feira, no Engenhão, 
garante a classificação.

Alarme falso
Para solucionar um crime 
é utilizada a mente de um 
psicanalista. Hoje e amanhã 
às 21h e domingo às 18h 
no Teatro Lauro Gomes, Rua 

Helena Jackey, 171, Rudge Ramos, fone 4368-3483. 
Ingressos a R$ 50,00, R$ 40,00 se antecipado e R$ 25,00 
a meia. 
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Abril pro rap
Apresentações de hip hop 

com alunos das oficinas 
e com o DJ Dan-Dan e 

shows de rap com os 
grupos Ornamentais, Time 

da Casa, Bigode Ralo, 
Projeção, Alicerce e Opção 

do Gueto. Amanhã das 
14h30 às 20h no Centro 

Cultural Nogueira, 
Rua Marcos de 

Azevedo, 240, fone 
4071-9300.

Um corpo que cai
Drama de Alfred Hitchock, o 

mestre do suspense. Um detetive 
é contratado para vigiar uma 
mulher suicida em potencial. 

Em vídeo. Amanhã às 19h no 
auditório Heleni Guariba, no Teatro 
Municipal, no Paço, fone 4433-0789.

Festival do Cambuci de Paranapiacaba
A banda Amantes da Lua se apresenta amanhã às 

13h na Praça do Antigo Mercado. 
No domingo será a vez do Trio 
Niguim no mesmo horário e local. 
Às 14h tem apresentação do 
Circo Malabarismo dos Irmãos 
Becker (foto). No Expresso 
Lazer, apresentações lúdicas e 
brincadeiras das 10h às 17h.

Festival de Circo
Apresentação de 
grupos circenses, 
mais o Expresso 
Lazer com 
atividades lúdicas e 
brincadeiras.
Amanhã, na Praça Cristo Operário, na Vila Linda, 
tem o grupo Tápias Voadores às 14h, e o grupo 
Paraladosanjos às 16h. 
Amanhã na Praça Maria Quitéria, no Camilópolis, 
tem apresentação do grupo Diálogos Acrobáticos às 
15h30, e Trupe La Mala Circo às 16h.
Domingo, no Parque do Pedroso. Às 12h, show com 
o Palhaço Cavadinha, às 14h apresentação do grupo 
Acrobático Frateli e às 16h teatro infantil com o 
Circo Mínimo.

Médelei, eu sou brasileiro
Espetáculo que mostra a 
dificuldade de sobrevivência 
dos artistas de dança 
contemporânea no Brasil. 
Amanhã às 20h no Sesc, Rua 

Tamarutaca, 302, fone 4469-1200. Ingressos entre
R$ 16,00 e R$ 4,00.

Na Sabina Escola do Conhecimento foi 
inaugurado o terceiro maior aquário do 
Brasil. Além disso, está com a exposição O mundo 
dos dinossauros. Sábado e domingo das 9h às 
17h, Rua Juquiá, s/n, bairro Paraíso. Ingressos a
R$ 10,00, R$ 5,00 estudantes, professores, 
aposentado e idosos e grátis para menores de cinco 
anos e pessoas com deficiência.

Tarde musical
Show com Elvinho, cover de 
Elvis Presley, e apresentação 

do guitarrista Márcio Augusto. 
Domingo às 15h no Espaço 

Verde Chico Mendes. Av. 
Fernando Simonsen, 566, Bairro 

Cerâmica.

Oroboros, o fim é só o começo 
Duas pessoas travam duelo de inteligência e 
determinação no universo dos contos de fadas. A 
classificação etária é de 12 anos. Amanhã às 20h e 
domingo às 19h no Teatro da Fundação das Artes, 
Rua Visconde de Inhaúma, 730, Nova Gerti, fone 
4238-3030. Ingressos a R$ 3,00.

Jogo Ayurca
A peça mostra um jogo 

envolvendo improvisação a 
partir dos jogos olímpicos. 

Hoje às 20h e domingo 
às 19h no Teatro Cacilda 

Becker, no Paço, fone 4348-1081. Ingressos a
R$ 10,00 e R$ 5,00 para estudantes e idosos

As três penas e Branca de Neve - Três contadores 
de histórias se encontram usando músicas e objetos 
que trazem em suas malas. Amanhã e domingo 
às 16h no Teatro Cacilda Becker, no Paço, fone  
4348-1081. Ingressos a R$ 10,00 e R$ 5,00.

A hora da estrela - Leitura da peça de Clarice 
Lispector, dividida em dois encontros. Amanhã das 
14h às 17h na Câmara de Cultura, Av. Marechal 
Deodoro, 1.325, fone 4125-0054. Grátis.

A rainha da neve
Peça sobre um malvado duende 

que enfeitiça um espelho para 
que a beleza nele refletida se 
transforme no pior medo da 
pessoa que o olhar. Hoje às 

14h30 e 20h e amanhã às 16h 
no Teatro Municipal, no Paço, 
fone 4555-0866. Ingressos a R$ 30,00, R$ 20,00 se 

antecipado e R$ 15,00 a meia

Sarau lítero
Artistas da cidade fazem 
musical para aproximar 
a comunidade ao 
fazer artístico. Haverá 
interpretação do poema 
O Corvo. Hoje às 19h 
na Biblioteca da Vila 
Nogueira, 
Rua 
Bernardo 
Lobo, 263.

Baile da AMA-ABC - O baile acontece amanhã na 
Sede do Sindicato, a partir das 18h30, e vai contar com 
a participação da Banda Sonho Azul. Os preços são 
populares. Reservas de mesa pelo telefone 4127-2588.



dica do Dieese
O emprego juvenil

Subseção Dieese do Sindicato
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notas e recados

CNBB entra na luta pelas 40 horas
Redução da jornada

Massacre de Eldorado completa 12 anos
Sem terra

P
ub
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id
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Trem da alegria
Há cinco meses da 
eleição, a Prefeitura de 
São Bernardo criou 249 
cargos na Secretaria de 
Desenvolvimento Social.

14 anos de tucanos
O Operador Nacional 
do Sistema Elétrico 
determinou a realização 
de 14 obras emergenciais 
para reduzir o risco de um 
apagão em São Paulo.

Mal dos males
A alta de meio ponto 
porcentual na taxa básica 
de juros aumentará em 
R$ 2,9 bilhões a dívida 
pública.

Interesses
A Liga Independente das 
Escolas de Samba de São 
Paulo rachou e foi criada 
a Super Liga, que quer 
quatro noites de desfiles 
com as escolas do grupo 
especial a partir do ano que 
vem.

Tele-influência
A queda na taxa de 
fertilidade no Brasil 
está relacionada com a 
audiência das telenovelas, 

A Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil 
(CNBB) anunciou ontem 
que participará da campa-
nha nacional pela redução 
da jornada de trabalho sem 
redução de salários.

As pastorais sociais e as 
paróquias da Igreja Católica 
serão orientadas a colher 
assinaturas entre os fiéis em 
apoio à aprovação da mu-
dança constitucional.

“É uma causa justa, 
que se propõe a beneficiar 
a maioria e a incluir mais 
brasileiros no mercado for-
mal de trabalho”, declarou 
o secretário-geral da CNBB, 
Dom Dimas Lara. “Eu me 
entusiasmei pessoalmente 
com a idéia e consultei todos 
os integrantes do Conselho 
Episcopal de Pastoral, que 
aprovaram”.

Dom Dimas recebeu 
dirigentes sindicais na ma-
nhã de ontem, na sede da 
entidade, para debater o 
tema.

“É um apoio extre-

mamente importante. Se a 
CNBB entende que a redu-
ção vai beneficiar a maioria e 
gerar mais empregos e quali-
dade de vida, é mais um sinal 
de que nossa campanha não 
é corporativa, mas visa am-
plas parcelas da sociedade e 
todas as categorias”, afirma 
Artur Henrique, presidente 
da CUT.

A CUT e as centrais 
sindicais coordenam a cam-
panha nacional pela redução 
da jornada sem redução de 
salários. Um abaixo-assina-
do percorre as diferentes 
regiões do país desde 11 de 
fevereiro.

O objetivo é colher, no 
mínimo, um milhão e meio 
de assinaturas para pressio-
nar o Congresso Nacional a 
aprovar proposta que reduz 
a jornada de 44 para 40 ho-
ras semanais.

Segundo cálculos do 
Dieese, a medida deve gerar 
mais de 2 milhões de empre-
gos. Em nome dessa pro-
posta, as centrais vão realizar 
mobilizações e paralisações 
por todo o país no próximo 
dia 28 de maio.

Os metalúrgicos da 
CUT e da Força Sindical 
fazem ato dia 25 de abril na 
Praça da Sé.

sugere um estudo 
realizado na Inglaterra. 

Espelho
Segundo o estudo, o 
tamanho pequeno das 
famílias representadas 
nas novelas brasileiras 
influenciaria as mulheres 
a desejar poucos filhos.

Tele-vigilância
Integrantes da Comissão 
de Defesa do Consumidor 
da Câmara dos Deputados 
estão de olho no conteúdo 
do canal de desenhos 
Cartoon Network, que 
consideram repleto de 
violência.

Senhores da guerra
O exército norte-
americano criou o 
exoesqueleto, uma 
espécie de armadura em 
alumínio para soldados. A 
engenhoca foi inspirada no 
personagem Robocop. 

Menos inchaço
O juiz da 1ª Vara Federal 
de Bauru determinou que 
a União faça permanente 
fiscalização e combata a 
adição de água nas carnes 
de frango congelado.

Para marcar os doze 
anos do massacre de Eldora-
do dos Carajás, o Movimen-
to dos Sem-Terra (MST) fez 
ontem diversas manifesta-
ções pelo Brasil para pedir 
o assentamento de 150 mil 
famílias acampadas e inves-
timentos públicos na produ-
ção agrícola e em habitação 
para os já assentados.

Os manifestantes re-
clamam agilidade na refor-
ma agrária, mais apoio aos 
assentamentos, combate à 
violência contra os sem-terra 
e fim da impunidade aos la-
tifundiários criminosos. Já a 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultu-
ra lançou ontem campanha 
pela limitação no tamanho 
das fazendas no Brasil.

Ontem, as famílias das 
vítimas e os sobreviventes 
do massacre de Eldorado 
receberam da governado-

ra Ana Júlia Carepa (PT), 
simbolicamente, as indeni-
zações determinadas pela 
Justiça. O governo também 
terá de pagar pensão vitalí-

cia e garantir atendimento 
médico às famílias. O total 
da indenização, por danos 
morais e materiais, é de R$ 
1,2 milhão.

Manifestantes 
protestam em 

Brasília contra a 
violência sofrida 
pelos sem-terra

Dentre tantas barrei-
ras que os jovens enfrentam 
quando procuram um tra-
balho decente, a principal e 
mais conhecida é a falta de 
experiência. A maioria deles 
acaba caindo em um círculo 
vicioso: não encontra traba-
lho porque carece de expe-
riência e não pode adquirir 
experiência porque nun-
ca encontra trabalho. Como 
muitos não podem se dar ao 
luxo de não trabalhar, aca-
bam aceitando realizar tare-
fas muitas vezes precárias e 
degradantes.

Uma cena muito corri-
queira que nos chama a aten-
ção (principalmente nos finais 
de semana) é da proliferação 
de jovens guardadores de pla-
cas, agitadores de bandeiras e 
entregadores de panfletos. 

Basta parar num semá-
foro por uns instantes e somos 
bombardeados com milhares 
de panfletos, propagandas do 
mercado imobiliário etc. São 
adolescentes que ficam para-
dos nas esquinas por oito ho-
ras, debaixo de sol e chuva, 
sem banheiro e sem alimen-
tação adequada, tendo co-
mo companhia somente uma 
placa ou uma bandeira.

Segundo alguns escrito-
res, a geração que atualmen-

te se situa na faixa entre os 
15 e 24 anos possui o nível 
de formação mais elevado 
em toda a história da hu-
manidade. No entanto, isso 
não lhe garante o ingresso 
no mercado de trabalho. 

A mesma frustração 
ocorre com jovens que pos-
suem formação universitária 
exercendo funções incompa-
tíveis com o seu diploma. As 
linhas de montagem das fá-
bricas na região servem co-
mo exemplo: estão cheias de 
administradores, advogados, 
engenheiros etc, esperando 
por uma oportunidade para 
melhorar de vida. 

A situação dos jovens é 
uma preocupação mundial. 
A economia do planeta não 
cresce o suficiente para ge-
rar os postos de trabalho ne-
cessários aos jovens que en-
tram no mercado. Daí, sem 
meios ou perspectivas de um 
futuro melhor, o risco de se-
rem atraídos para compor-
tamentos socialmente des-
trutivos é muito alto. Além 
disso, a energia, o talento e 
a capacidade de inovar de 
um jovem são bens que a so-
ciedade não pode se dar ao 
luxo de desperdiçar.

agenda

CUT confirma 
quatro atos

1º de Maio
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Documentário 
italiano é adiado

Na segunda etapa concorre chapa
única, com a seguinte composição

Evento

Eleição no Sindicato

A categoria unida no voto

Sérgio Nobre, em encontro com trabalhadores na Mercedes

Na terça e quarta-feira 
da semana que vem tem a 
segunda etapa das eleições 
no Sindicato.

Nesta fase da eleição 
todo metalúrgico associado 
vota. Uma chapa concorre, 
encabeçada por Sérgio No-
bre, atual diretor de organi-
zação do Sindicato.

A chapa é formada por 
27 membros, escolhidos en-
tre os eleitos em março para 
os Comitês Sindicais de Em-
presa e formará o Conselho 
da Executiva da Direção e o 
Conselho Fiscal. 

A eleição dos Comitês 
foi a primeira fase da eleição 
no Sindicato, quando tra-

Paço de São Bernardo, 
Autódromo de Interlagos, 
Guarulhos e Centro de Tra-
dições Nordestinas, Zona 
Norte da Capital. Estes 
são os locais que abrigarão 
os quatro atos simultâneos 
da CUT em comemoração 
ao Dia Internacional dos 
Trabalhadores.

“Como nos anos ante-
riores, vamos proporcionar 
às famílias dos trabalhado-
res horas de shows ao vivo, 
com artistas queridos pelo 
público, e convocaremos 
a população a lutar junto 
conosco pela redução da 
jornada de trabalho, sem 
redução nos salários”, afir-
mou o presidente da CUT-
SP, Edílson de Paula. 

Como estratégia de di-
vulgar esta histórica bandei-
ra de luta, a CUT reforçará 
a importância do abaixo-
assinado pelas 40 horas.

Segundo Edilson, nes-
te clima de reflexão e lutas, 
a CUT também come-
morará seus 25 anos de 
fundação e os 30 anos do 
surgimento do novo sindi-
calismo. 

balhadores de 95 fábricas e 
mais os aposentados foram 
às urnas no início de abril. 
Desde 1999 que os comitês 
representam a nova maneira 

de organização da categoria, 
enraizando o Sindicato em 
cada local de trabalho. 

“O Sindicato tem como 
filosofia o respaldo de sua 

base. Quando os metalúr-
gicos participam da eleição 
sindical conferem ao Sindi-
cato e à direção uma repre-
sentatividade muito útil na 
mesa de negociação e nas 
ações que desenvolvemos”, 
explica  Sérgio Nobre.

“Com essa organização 
conquistamos o respeito dos 
patrões, do governo e da so-
ciedade. É através do voto 
que ampliaremos essa repre-
sentatividade e manteremos 
o Sindicato no caminho das 
lutas”, disse Sérgio, sobre 
a importância da categoria 
participar da eleição e com-
parecer em peso às urnas na 
semana que vem.

Paulo Cayres, Paulão (Ford)
Michelle da Silva (Volks)

Walter de Souza Filho (Mercedes)
Raimundo Domingos Silva, Raimundinho (Mercedes)

Ana Nice Martins (Panex)
Amarildo Sesário de Araújo (Mahle)

Como na eleição 
dos Comitês, haverá 
urnas fixas em várias 

fábricas e urnas 
volantes nas fábricas 
com menor número 

de votantes. 

?
Quem
vota

Como
votar

Todo metalúrgico 
com mais de 
seis meses de 

associação e maior 
de 16 anos.
É necessário 

apresentar um 
documento

de identificação 
com foto.

?

Sérgio Nobre (Mercedes)
Rafael Marques (Ford)

Wagner Santana, Wagnão (Volks)
José Paulo Nogueira, Zé Paulo (Panex)

Teonílio Monteiro da Costa, Barba (Ford)
David Carvalho (TRW)

Francisco Duarte de Lima, Alemão (Volks)
Moisés Selerges Júnior (Mercedes)

José Mourão da Silva, Zé Mourão (Faparmas)
Juarez Barros, Buda (Magneti Marelli)

Daniel Calazans (Scania)
José Carlos de Souza, Trovão (Toyota)

Carlos Alberto Gonçalves, Krica (Magneti Marelli)
Mauro Soares (Federal Mogul)

Genildo Dias Pereira, Gaúcho (Otis)
Andréa Ferreira de Sousa (Apis Delta)

Claudionor Vieira do Nascimento (Delga)
José Inácio de Araújo, Caramujo (Dana Industrial)

Hélio Honorato, Helinho (Volks)
Marcelo Donisete Bernardo, Marcelão (Volks)

Ronaldo Souza (Volks)

Conselho da Executiva da Direção

Conselho Fiscal 

Foi adiada para dia 30 
de abril, às 14h, a exibição 
do documentário Giuseppe 
Di Vittorio,  Vozes de Ontem 
e de Hoje, sobre a vida do 
ex- sindicalista que presidiu 
a central sindical italiana 
CGIL entre 1944 e 1957.  
O filme seria exibido hoje, 
no Centro Celso Daniel.

R. Castro
Reunião hoje, às 16h30, 
na Regional Diadema, 
para discutir PLR.

Rolls Royce
Ao contrário do 
publicado ontem, serão 
os office-boys, e não 
os moto-boys, que 
receberão parte da PLR.

Brasmetal
Nas eleições de CIPA 
de hoje, o pessoal deve 
votar nos candidatos 
apoiados pelo CSE.


