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Neste final de 
semana, destaque 
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de Artes
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Onda 
vermelha

nO aBC
O PT poderá administrar as 

quatro maiores cidades da região 
a partir do ano que vem. Todas as 
pesquisas de preferência eleitoral 
deste segundo turno indicam a 
vitória de Luiz Marinho em São 
Bernardo, Vanderlei Siraque em Santo 
André e Oswaldo Dias em Mauá, 
neste domingo.

Em São Bernardo, Luiz Marinho 
aparece  com 69% e Orlando Morando (PSDB) com 
31% dos votos válidos em nova rodada do Brasmarket. 
O instituto ouviu 844 eleitores ontem e a margem de 
erro é de 3,5% para cima ou para baixo. A pesquisa foi 
registrada no Cartório da 174ª Zona Eleitoral com o 
número 27/2008

Em Mauá, Oswaldo Dias (PT) tem 61% dos votos 
válidos contra 39% de Chiquinho do Zaira (PSB). Os 
números são do Scensus, que ouviu 504 eleitores dias 
21 e 22 de outubro e a margem de erro é de 4,4% para 
cima ou para baixo.

Foi registrada no Cartório da 217ª Zona Eleitoral com 
o número 26/2008.

Em Santo André, pesquisa do Brasmarket publicada 
pelo jornal ABCD Maior nesta semana, mostra Vanderlei 
Siraque (PT) com 61,3% e Aidan Ravin (PTB) com 
38,7% dos votos válidos.

Na página 3, o presidente da CUT fala da relação entre 
o trabalhador e o voto.

Um Molière 
Imaginário

Miséria, o servidor de 
dois estancieiros

Quinteto violado

Uma vitória amanhã e 
um tropeço dos concor-
rentes coloca o Corin-
thians, matematicamen-
te, de volta a primeira 
divisão. O timão pega 
o Ceará no Pacaembu, 
às 16h. 

O São Caetano, 
com 1% de chan-
ce de subir para 
a Série A, tam-
bém joga amanhã, 
às 16h, contra o 

Bahia, na casa do ad-
versário.

A trigésima pri-
meira rodada do 
Campeonato Bra-
sileiro começou 
ontem, por causa 
do feriado de do-

mingo, dia de eleição. O 
São Paulo, que briga pe-
lo título, recebeu o Vitó-
ria no Morumbi.

Amanhã, o outro 
paulista postulan-
te a taça, o Pal-
meiras, vai ao 
Rio de Janeiro pe-
gar o Fluminen-

se, às 16h.

Mais  tarde,  às 
18h20, o Santos 
recebe o Figuei-
rense para tentar 
continuar a reação 

do segundo turno.

No mesmo horá-
rio, a Portugue-
sa vai ao Recife 
encarar o Náuti-
co para se man-
ter fora da zona 

de rebaixamento.
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são caetano

diadema

tribuna esportiva

mauá

santo andré são bernardo

• Um Molière Imaginário -  Peça sobre um 
hipocondríaco e sua mulher, que pensa somente em 
sua morte e herança.
• Na tábua - Exposição de dez tábuas que aliam 
literatura e ilustrações.
• Quinteto violado - Grupo pernambucano que faz 
uma interação entre o erudito e o popular.
• Miséria, o servidor de dois estancieiros - Peça que 

Nino Mindelis
Show com um dos grandes 
guitarristas de blues do 
mundo, que apresenta 
repertório de seu disco mais  
recente. Amanhã às 20h no 
Sesc, Av. Tamarutaca, 302, 
fone 4469-1200. Ingressos 
entre R$ 20,00 e R$ 5,00.

Bernadete França
Cantora recifense faz show com músicas nordestinas. 
Amanhã às 13h e às 15h no Largo dos Padeiros, em 
Paranapiacaba. 

Sinto muito
Peça que dá valor à simplicidade e a detalhes das 
coisas diárias. Hoje às 20h no Teatro Municipal, no 
Paço, fone 4433-0789. Retirar ingressos uma hora 
antes. 

10 razões para
não ir ao teatro

Comédia que apresenta 
situações do cotidiano. 

Amanhã às 21h e domingo 
às 19h no Teatro Municipal, 

no Paço, fone 4433-0789. 
Ingressos entre R$ 30,00

e R$ 15,00.

Chapeuzim vermelho
A tradicional história é recheada de aventura e humor 
e mostrada por meio da técnica de bonecos de luvas. 
Amanhã às 16h no Parque Salvador Arena, Av. Caminho 
do Mar, 2.980, Rudge Ramos, fone 4368-1246.

Um maestro louco por 
Beethoven

Maestro apaixonado pelas 
composições de Beethoven 

é convidado para reger 
uma orquestra de sombras. 

Domingo às 16h no 
Teatro Elis Regina, Av. João Firmino, 900, Assunção, 

fone 4351-3479.

Sonhos de uma noite de verão
Com texto de William Shakespeare, o espetáculo 
conta a histórias de dois casais perdidos numa floresta. 
Amanhã às 20h no Teatro Elis Regina, Av. João 
Firmino, 900, Assunção, fone 4351-3479. Retirar 
ingresso na bilheteria uma hora antes.

Terça insana
Peça com vários 
esquetes de humor. 
Amanhã às 21h e 
domingo às 18h no 
Teatro Paulo Machado 
de Carvalho, Alameda 

Conde de Porto Alegre, 840, Bairro Santa Maria. 
Ingressos a R$ 50,00 e R$ 25,00.

Troca de livros e rock
Feira de troca de livros, com biblioteca infantil. 
Domingo das 10h às 16h no Espaço Chico Mendes, 
Av. Fernando Simonsen, 566, Cerâmica. A partir das 
15h, shows com Sydnei Maya e Banda Rock Motor.

Diadema Rock - Shows 
com as bandas Fine, 
Homantra, Brain Death e 
Os kalotero. Amanhã às 
16h no Centro Cultural 
Nogueira, R. Marcos de 
Azevedo, 240, fone 4071-
9300.

Sarau - Encontro com 
leitura de poemas próprios e 
de outros autores. Amanhã 
às 19h30 no Centro Cultural 
Taboão, Av. D. João VI, 
1.393, fone 4077-1643.

Dança - O grupo Ballet 
Ruslan apresenta os 
espetáculos A loja das 
bailarinas e Grease, nos 
tempos da brilhantina. 
Amanhã às 20h no 
Teatro Municipal, no 
Paço, fone 4555-0086. 
Ingressos a R$ 20,00 e 
R$ 10,00.

Circuito Sesc de Artes
Caravana vai percorrer cinco cidades da região com música, artes visuais,

teatro, dança e literatura. Das 10 às 22h.

conta a história do dono de uma ferraria que morre e 
não pode entrar nem no céu e nem no inferno. 
• Rua - Espetáculo de dança sobre o homem 
urbano.
• Felizardo - Teatro infantil musical com pitadas circenses 
e teatrais que passeia pelos caminhos da infância. 
• Risco - Vários artistas participam de uma galeria de 
arte volante.

A caravana estará hoje em Mauá, no Teatro Municipal de Mauá, no Paço.
Amanhã em Diadema, no Centro Cultural Diadema, Av. Graciosa, 300.

Dia 28 em São Bernardo, no Parque Salvador Arena, Av. Caminho do Mar, 2.980.
Dia 29 em Ribeirão Pires, na Praça Central, R. Miguel Prisco, e no Complexo Airton Senna, Av. Brasil, 193.

Dia 31 em Rio Grande da Serra, na Praça da Bíblia, Av. Dom Pedro I, s/n.

Neste domingo, às 14h30, no Kartódromo Granja Viana, 
o pessoal na Ford faz seu primeiro campeonato de kart. O 
ingresso é um quilo de alimento não perecível. O kartódro-

mo fica na Rua Dr. Tomas Sepe, 443,  no Km 24,5 da Raposo 
Tavares. Os pilotos inscritos são Wellington (design), Hamar 
(IT), Antonio Valentino e Giuliano (pintura), José Roberto e 

Eduardo Mellone (Body Shop), Vicente (manutenção), Romeu, 
Celso Duarte e Cesar Chan (engenharia), Albert (compras), 

Daniel Camargo (finanças), Marcelo Moleiro e Priscila (truck).

Trabalhadores na Ford fazem campeonato de kart
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Cidadania

Escravidão

Chiquinho, um exemplo
de solidariedade

Trabalhadores são resgatados em SP

Terceira turma está se formando

A cada semente planta-
da nasce uma floresta, pois 
a árvore cresce e dá novos 
frutos.

Essa é a teoria que le-
vou o companheiro Fran-
cisco Marinho Venâncio, da 
fábrica 1 de cabinas na Sca-
nia, a criar um curso de me-
cânica para jovens de baixa 
renda da Zona Leste. Todo 
sábado à tarde, Chiquinho, 
como é conhecido, sai de 
casa rumo ao Instituto Ba-
tista para mais uma aula de 
mecânica de automóveis.

“É algo que não se 
mede, pois a satisfação que 
sinto é muito grande, em ver 
jovens desenvolvendo ati-
vidades, começando numa 
profissão e saber que faço 
parte disso”, orgulha-se.

A idéia surgiu quando 
Chiquinho concluía o Senai 
em mecânica de carros e 
precisava apresentar um 
projeto de conclusão de 
curso. Como ele conhecia 
o trabalho feito pelo Abílio 
Luiz Roza, mecânico lá de 
São Matheus, que tentava 
ensinar jovens com a prá-
tica, aproveitou a idéia e 
montou o projeto.

Depois da aprovação 
e da formatura, decidiu 
colocar em prática e logo 
conseguiu parceiros, como 
o Senai, que lhe doou peças 
como motores, sistemas 
de suspensão e de freios; o 

Instituto Batista, que cede 
as salas de aula, as apostilas 
e os certificados; e o próprio 

Abílio, que empresta a ofi-
cina, além de dar uma mão 
nas aulas práticas.

Professor espera que outros trabalhadores façam o mesmo

Um estudo apresentado 
pela Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT) 
e o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvol-
vimento (Pnud), intitulado 
Empregos Verdes: Traba-
lho Decente em um Mun-
do Sustentável e com Bai-
xas Emissões de Carbono, 
revela que o rápido cres-
cimento do interesse por 
energias alternativas ca-
pazes de aplacar o aque-
cimento do planeta poderá 
conduzir à criação de mi-
lhões de empregos verdes 
na próxima década.  

Tecnologia
Emprego verde é o no-

me que foi dado pela OIT 
para definir as atividades 
relacionadas à tecnologia 
ambiental e geralmente li-
gada à indústria, constru-
ção civil, fontes de energias 
renováveis, serviços, turis-
mo e agricultura. Segun-
do o estudo, a reciclagem é 
o emprego verde que mais 
gera postos de trabalho no 
Brasil. São 500 mil pesso-
as vivendo do lixo produ-
zido nas grandes cidades. 
Quase nada comparado à 
China, que tem 10 milhões 
de trabalhadores na gestão 
de dejetos. 

Este mundo em trans-
formação mexerá direta-
mente com as estruturas 
das profissões. Cargos se-

rão adaptados para a no-
va realidade, caso de ele-
tricistas, encanadores e 
pedreiros da futura ge-
ração de edifícios verdes. 
Alguns setores serão tur-
binados – a reciclagem é 
um exemplo. Estarão em 
alta todas as profissões 
que de uma forma ou de 
outra estiverem ligadas à 
preservação de ecossis-
temas, à redução do con-
sumo de água e energia e 
ao abrandamento ou pre-
venção da geração das 
diferentes formas de lixo 
e de poluição.

Mais vagas
A previsão é que se-

jam gerados pelo menos 
20 milhões de novos pos-
tos de trabalho até 2030. 
O segmento de energia 
renovável tende a ser 
um dos mais beneficia-
dos. Porém, o estudo faz 
uma ressalva: mais em-
prego não significa uma 
vida melhor e alerta que 
muitos trabalhadores – 
citando nominalmente o 
setor de biocombustíveis 
no Brasil, Malásia e In-
donésia – ainda estão su-
jeitos a condições longe da 
ideal, com empregos e re-
munerações que mal po-
dem ser considerados tra-
balho decente.

Quanto ganhamos
A renda média de cada 
brasileiro é R$ 820,75 
mensais, segundo IBGE.  

Alimentando o mundo
Projeção do Ministério 
da Agricultura indica 
que em dez anos o Brasil 
deve responder por 70% 
do mercado mundial de 
carnes. 

Direito consagrado
Uma mulher receberá R$ 
50 mil por danos morais 
do ex-marido, causados 
por traição, segundo 
sentença do Tribunal de 
Justiça do Mato Grosso 
do Sul.

É nossa
A Petrobras acaba de 
completar 55 anos. É a 
sétima maior petroleira 
do mundo.

No tatame
A judoca Sarah 
Menezes, 18 anos, 
conquistou ontem a 

medalha de ouro no 
Campeonato Mundial 
Júnior, na Tailândia.

Sem projeto
A oposição ao governo 
federal está perdida. 
Fora cortar gastos 
públicos, não sabe o que 
fazer diante da crise da 
agiotagem.

Confiança
O investimento 
estrangeiro direto na 
produção chegou a 
6,2 bilhões de dólares 
(R$ 14 bilhões) em 
setembro, o segundo 
maior desde 1947.

Ao contrário
As obras de 
recuperação na antiga 
estação ferroviária de 
Ribeirão Pires, feitas 
pela prefeitura, estão 
descaracterizando 
o prédio de mais de 
120 anos, denunciam 
entidades de 
preservação.

A Superintendência 
Regional do Trabalho em 
Bauru resgatou 21 traba-
lhadores, todos de Sergipe, 
trabalhando em condições 
semelhantes à da escravi-
dão, em empresa de coleta 
e embalagem de frangos 
em granjas nas cidades de 
Pratânia e Laranjal Pau-

lista.
Os trabalhadores eram 

aliciados pelo chamado ga-
to para a pega ao frango. 

Eles coletavam as aves 
nas granjas e as colocavam 
em caixas próprias para o 
transporte.

Os fiscais constata-
ram que, além da falta de 

registro, os trabalhadores 
moravam em alojamen-
to em condições de total 
precariedade, desconto no 
salário de despesas como o 
aluguel e o consumo de ali-
mentos no comércio per-
tencente ao próprio gato, 
além do não fornecimento 
de EPIs.

Chiquinho recorda que 
aos 12 anos perdeu o pai. 
Mesmo com pouca idade 
se viu na obrigação de aju-
dar a mãe no orçamento 
de casa. Começou, então, 
a trabalhar numa oficina 
mecânica como lavador 
de peças.

“Os mecânicos não 
tinham muita paciência em 
me ensinar. Mandavam eu 
fazer meu serviço e sofri 
muito para aprender a fun-
ção”, recorda. “Para que os 
garotos não passem por is-
so, foi que resolvi desenvol-
ver esse curso”, explica.

A terceira turma do 
curso, que começou em 
2008, se formará no final 
deste mês. Em média são 
25 garotos dos 15 aos 21 

anos em cada turma.
Depois de formados, 

Chiquinho acredita que eles 
podem começar a traba-
lhar e com autonomia pa-
ra reparos comuns, como 
troca de freios, suspensão 
e correias. 

Chiquinho agora con-
quistou a ajuda de dois 
companheiros, Wilson Pa-
drim, também trabalhador 
na Scania, e Márcio Bon-
fim, na Cofap. A maior 
vontade dele é que mais 
pessoas possam se juntar a 
ele para multiplicar a ação. 

“Acho que mais pro-
fissionais como nós pode-
riam tomar atitudes assim. 
Espero que o exemplo 
motive outros companhei-
ros”, finaliza.

Bancários
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“O voto é um compromisso 
de classe social”

Greve chega ao fim
em quase todo o País

Desemprego cai 
em 12 meses

Conjuntura

Candidatos devem valorizar trabalhador, disse Artur

Eleições 2008

O presidente da CUT, 
Artur Henrique, defendeu a 
interferência dos trabalha-
dores no processo eleitoral 
e destacou a importância 
do voto para acabar com o 
balcão de negócios e eleger 
candidatos que priorizem as 
políticas públicas voltadas 
para a maioria. 

Ele pediu empenho 
de todos, até a hora da 
votação, nesse trabalho de 
convencimento a favor dos 
candidatos comprometidos 
com a valorização dos tra-
balhadores

“Nosso trabalho deve 
se intensificar nestes dias. 
Ainda é tempo de conven-
cer familiares, vizinhos e a 
comunidade”, avisou.

Ele disse que estão sen-
do positivos os atos políti-
cos, assembléias e reuniões 
que os sindicalistas realizam 

em todo o País para expor 
as propostas da CUT para 
o desenvolvimento econô-
mico e social das cidades e 
regiões metropolitanas. 

“Muitos candidatos e 
candidatas a prefeituras as-
sinaram compromisso com 
nossas propostas”, comen-
tou. Artur lembrou que os 
trabalhadores devem votar 

nos candidatos comprometi-
dos com os trabalhadores. 

Análise
Se o candidato já teve 

mandato, é preciso ver sua 
trajetória. “É importante 
saber se no período em que 
ele esteve no poder, o nú-
mero de ônibus aumentou 
ou diminuiu, se as unidades 

básicas de saúde melhora-
ram e se as principais obras 
fizeram diferença para me-
lhor na vida da maioria das 
pessoas ou se privilegiaram 
minorias ricas”, afirmou.

Ele destacou ainda que 
é preciso verificar se as con-
dições de trabalho melho-
raram ou não, se o salário 
do servidor aumentou e se 
houve concurso público.

“É fundamental saber 
se a orientação política é 
voltada para as elites ou para 
os trabalhadores”, disse. 

Artur comentou que, 
através do voto, é possível 
acabar com o balcão assis-
tencial.

“Existe diferença entre 
aqueles que prometem aju-
dar o eleitor individualmente 
e os que propõem mudanças 
que criam possibilidade a to-
dos”, concluiu.

A taxa de desempre-
go no Brasil, em setembro, 
recuou 1,4% em relação ao 
mesmo mês do ano passado, 
com a criação de 729 mil 
postos de trabalho, segundo 
levantamento do  IBGE nas 
seis principais capitais brasi-
leiras. Para o órgão, existem 
1,8 milhão de desemprega-
dos, 7,6% dos cerca de 22 
milhões de trabalhadores 
nestas regiões.

Essa taxa é a menor 
para um mês de setembro 
desde 2002. As mulhe-
res são maioria entre os 
desempregados, 59% do 
total. Por idade, a maior 
concentração está entre as 
pessoas de 25 a 49 anos. 
Outros 35% têm entre 18 
e 24 anos. 

Formalização
Dado positivo do le-

vantamento é a confirmação 
do crescimento da renda e 
do número de trabalhadores 
com carteira assinada, que 
subiu 6% de setembro de 
2007 para cá. 

Do total de 22 milhões 
de trabalhadores nas seis 
regiões, 44% são registra-
dos. Trabalhadores sem 
carteira assinada corres-
pondem a 13,8% do total, 
enquanto os trabalhadores 
por conta própria ficaram 
em 18,6%. 

Renda 
O rendimento mé-

dio real passou para R$ 
1.267,30, valor 6,4% maior 
que há um ano. Segundo 
o gerente da pesquisa do 
IBGE, Cimar Azeredo, ta-
xa de desemprego estável, 
formalidade em alta e ex-
pansão do emprego  mos-
tra que “não há nenhum 
sinal de que o mercado de 
trabalho esteja sofrendo 
com a crise financeira”.

Depois de 15 dias, a 
greve dos bancários che-
gou ao fim em grande 
parte do País.

Assembléias na noite 
de quarta-feira aceitaram 
a proposta dos banquei-
ros. O movimento segue 
na Caixa Econômica Fe-
deral. 

Pelo acordo, os ban-
cários com salários até R$ 
2.500,00 terão reajuste 
de 10%. Salários superio-
res serão reajustados em 
8,15%. Esses percentuais 
vão incidir sobre a Partici-
pação nos Lucros e Resul-
tados (PLR), que é de 90% 
sobre o valor do salário.

Já o pessoal da Caixa 
continua em greve porque 
tem reivindicações dife-

rentes daquelas apresenta-
das pelos demais bancários. 
No ABC, a greve havia 
sido suspensa na semana 
passada.

Luiz Cláudio Marco-
lino, presidente do Sindi-
cato dos Bancários de São 
Paulo, enfatiza o resultado 

obtido numa das mais im-
portantes greves da cate-
goria. “Construímos um 
movimento de paralisa-
ção consciente, forte, que  
contou com a maior par-
ticipação de trabalhadores 
dos bancos privados nos 
últimos 19 anos”, disse.

Trabalhadores no Banco do Brasil aprovam fim da greve

Fundex
Os trabalhadores na 
Fundex, em Diadema, 
estão convocados para 
reunião hoje, na Regional 
Diadema, às 14h, para 
discutir resposta à pauta 
de reivindicações.

Aplicação da lei 
Maria da Penha
Representantes das 
Promotoras Legais 
Populares, da 
Promotoria de Justiça 
de São Bernardo e dos 
movimentos de mulheres 
promovem debate 
sobre a situação das 
políticas desenvolvidas 
em São Bernardo para 
o enfrentamento da 
violência contra as 
mulheres e a Lei Maria da 
Penha. O evento acontece 
hoje, a partir das 19h,  
na Câmara Municipal 
de São Bernardo.  Mais 
informações nos telefones 
4109-4238 e  3441-0832

APADV
A Associação de Pais, 
Amigos e Deficientes 
Visuais inaugura amanhã, 
às 9h, sua sede própria 
na Rua Assunção 132, B. 
Assunção - São Bernardo  
Mais informações 8461-
3377. Todos estão 
convidados.

O Clube de Campo 
dos Metalúrgicos fechará 
neste domingo por cau-
sa do segundo turno das 
eleições.

Amanhã estará aberto 
normalmente.

Clube fecha
domingo

agenda

Paulo Pepe/Bancários de SP


