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Mova-aBC preCisa 
de Mais parCerias 
para se expandir

Jornada volta ao
norMal na Metalpart

Número de salas do Movimento
de Alfabetização do ABC

é insuficiente diante da necessidade
da região.

Um dos maiores mananciais 
do mundo em área 
metropolitana, a represa 
Billings completa 84 anos 
hoje sofrendo todo tipo de 
agressão.

este lixo 
não deveria 
estar aqui

prograMe o lazer do seu final de seMana
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Braço da represa na região do Alvarenga, em São Bernardo

deBate
Terceirização,

Controle Social, 
Qualidade e Rede

de Serviços no SUS

Amanhã
Teatro Municipal

de Mauá, no Paço
das 8h às 13h

diadema

ribeirão pires

mauá

santo andré
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Vila la mama!
Ópera cômica apresenta 
os bastidores da monta-
gem de uma ópera, na qual 
se trava um vale-tudo, em 
que todos puxam o tapete 
uns dos outros. Domingo às 
19h30 no Sesc, Rua Tama-
rutaca, 302, Vila Guiomar, 
fone 4469-1200. Ingressos 
entre R$ 20,00 e R$ 5,00.

Chapeuzinho vermelho
Peça infantil conta a clássi-
ca história da menina que 
vai visitar a avó. Amanhã e 
domingo às 16h no Teatro 
Municipal, no Paço, fone 
4433-0789. Ingressos a R$ 
12,00 e R$ 6,00.

Blues
O guitarrista Nuno Min-
delis e o gaitista Flávio 
Guimarães mostram os 
diversos estilos de blues.
Amanhã às 20h no Sesc, 
endereço e fone ao lado. 
Ingressos entre R$ 20,00 
e R$ 5,00.

Idéias
de Encontro
Três estudiosos de filosofia 
debatem o tema Direito e 
Sociedade Contemporâ-
nea, amanhã às 10h30 na 
Livraria Ahpharrabio, Rua 
Eduardo Monteiro, 151, 
Jardim Bela Vista, fone 
4438-4358. Grátis.

Isabella Taviani
Acompanhada pelo violo-
nista Marcos Vasconcellos, 
a cantora faz show de 

MPB. Hoje às 20h no Sesi, 
Praça Armando de Arruda 
Pereira, 100, bairro Santa 
Terezinha, fone 4997-
3177. Grátis.

Cabo Verde
Várias bandas, entre elas 
Léo Osal, Casa Favorita, 
Ônix Reggae e In-Pacto, fa-
zem show em homenagem 
aos estudantes e moradores 
de Cabo Verde. Amanhã às 
17h30 na Av. Príncipe de 
Gales, 592. Grátis.

Elipsis
Filme venezuelano conta 
a vida de um ator e um 
estilista frustrado que em-
barcam em viagem que co-
locará sua amizade e suas 
vidas em jogo. Amanhã às 
19h no Auditório Heleni 
Guariba, no saguão do 
Teatro Municipal, no Paço, 
fone 4433-0789.

The Beatles Songs
A Cia Filarmônica, 
com violão, guitarra, 
piano, bateria e cordas, 
apresenta músicas da 
banda britânica. Amanhã 
às 21h no Teatro Paulo 
Machado de Carvalho, 
Alameda Conde de Porto 
Alegre, 840, bairro Santa 
Maria. Ingressos a R$ 
50,00, R$ 25,00 a meia e 
R$ 40,00 se antecipado.

Teatro ao ar livre
O grupo ZAS apresenta 
a peça infantil O Baú das 
Brincadeiras. Amanhã às 
11h no Espaço Verde 
Chico Mendes, Av. 
Fernando Simonsen, 566, 
bairro Cerâmica. Grátis.

A poesia falada em cena, 
encena!
Espetáculo cênico poético 
que aborda a poesia no pal-
co. Amanhã às 19h na Câ-
mara de Cultura Antonino 
Assumpção. Grátis. 

Improvável
O espetáculo é um projeto 
de humor com a participa-
ção da platéia. Amanhã às 
20h no Teatro Lauro Go-
mes, Rua Helena Jackey, 
171, bairro Rudge Ramos, 
fone 4368-3483. Ingres-
sos a R$ 40,00 e R 20,00 
a meia.

O Rei Leão
Filme conta a história do 
leão Simba, herdeiro do 
reino, que disputa o trono 
com o tio Scar. Domingo 
às 16h no Teatro Abílio 
Pereira de Almeida. Pra-
ça Cônego Lázaro Equini, 
240, bairro Baeta Neves, 
fone 4125-0582. Grátis.

Diadema
A Cia. Tápias Voadoras faz 
espetáculo homenageando 
personagens no mundo do 
circo, entre eles o palhaço 
Picolino. Hoje às 18h no 
Circo Escola, Av. Afonso 
Monteiro da Cruz, 259, 
Jardim União, fone 4044-
5263. Grátis.

Patty Ascher - A cantora, 
acompanhada pela banda 
jazz sinfônica, apresenta 
músicas do rock brasileiro 
dos anos 80. Hoje às 20h no 
Centro Cultural Diadema, 
Av. Graciosa, 300, Centro, 
fone 4056-3366. Grátis.

Helena Elis - A cantora apre-
senta espetáculo de MPB. 
Domingo às 19h no Centro 
Cultural Diadema, endereço 
e fone acima. Grátis.

Baile com forró - O baile 
reúne moradores do Ca-
nhema e convidados. Do-
mingo das 14h às 19h, no 
Centro Cultural Canhema, 
Rua 24 de Maio, 38, fone 
4075-3792. Grátis.

Cine Eldorado - Rua Frei 
Ambrósio de Oliveira Luz, 
55, fone 4059-1649. Retirar 
ingressos uma hora antes.

Hoje - 15h – Paulie, o pa-
pagaio bom de papo
19h30 – A Janela Secreta 
(suspense)

Amanhã - 14h – Tinker 
Bell, uma aventura no 
mundo das fadas

16h30 – O guerreiro Didi 
e a Ninja Lili

19h30 – CJ7, o brinquedo 
mágico (comédia)

Domingo
14h – Tinker Bell, uma 
aventura no mundo das 
fadas
16h30 – Bailey, um cão que 
vale milhões
9h30 – Valentin (suspense)

Espetáculo com o mágico 
Osama Sato. Amanhã às 20h 
no Teatro Municipal, no Paço, 
fone 4555-0086. Ingressos a 
R$ 20,00, R$ 10,00 a meia e 
R$ 15,00 se antecipado.

Mary, uma babá 
especial
Espetáculo da dança 
conta a história de uma 
babá que cuida e educa 
com um jeito mágico. 
Amanhã às 19h no Teatro 
Euclides Menato, Rua 
Brasil, 193, fone 4828-
9616. Grátis.

Amanhã tem o baile da Associação 
dos Metalúrgicos Aposentados 
do ABC (AMA-ABC) com a banda 
Cheiro da Terra. Na sede do Sindi-
cato, às 18h30. Reservas de mesa 
devem ser feitas até hoje pelo tele-
fone 4127-2588.

A seleção brasileira jo-
ga neste domingo pelas 
eliminatórias da Copa 
de 2010, contra o Equa-
dor, em Quito, às 16h. As 
dúvidas de Dunga são 
Kaká e Adriano, que se 
recuperam de contusão.

A maioria dos 
jogos do Pau-
listão aconte-
ce amanhã. 
Destaque pa-

ra o clássico entre 
São Paulo e Palmeiras, 
às 16h10, no Morumbi. O 
Tricolor quer a vitória 
para assegurar a clas-
sificação para a próxi-
ma fase.

O já classificado Verdão 
quer garantir a primei-
ra colocação. O time te-
rá o desfalque de Diego 
Souza, expulso contra o 
Bragantino.

No mesmo horário, o 
Santos vai a Barueri 
jogar mais uma decisão. 
O time da casa é mais 
um adversário pela va-
ga no G4. Depois da be-
la vitória sobre o Santo 
André, os rápidos Ney-
mar, Madson (foto) e 
Paulo Henrique conti-
nuam no time.

Já o Corin-
thians tam-
b é m  t e n t a 
conquistar a 
classificação 

contra o Guarani, às 
21h10, em Campinas. 
Ronaldo deve ser pou-
pado após jogar 90 minu-
tos e fazer dois gols con-
tra a Ponte Preta.
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Ele merece
A Corregedoria da 
Câmara Federal quer 
a cassação do deputado 
Edmar Moreira por 
ele ter usado verba 
indenizatória para 
contratar sua própria 
empresa de segurança.

Muito bem!
Os bancos estão 
proibidos de cobrar dos 
clientes despesas com 
emissão de boletos de 
cobrança e carnês.

Aumentou
Em janeiro e fevereiro 
deste ano, as vendas 
nos supermercados 
cresceram 5,3% em 
comparação com o 
mesmo período do ano 
anterior. 

Cana nela!
Por ordem da Justiça 
Federal, foi presa 
ontem a dona da 
butique Daslu, Eliana 
Tranchesi, acusada 
de crime de sonegação 
fiscal e contrabando.

Fumaça
O Ministério da 
Fazenda quer aumentar 
o Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) 
na venda dos cigarros. 

Bandidos 
Procuradores da 
República acusam grupo 
de policiais civis de 
competir entre si para 
extorquir dinheiro de 
traficantes que agiam no 
aeroporto de Cumbica.

Sem crise
As vendas dos carros 
de luxo das marcas 
Audi, BMW, Mercedes e 
Volvo crescerem 31% no 
primeiro bimestre deste 
ano em comparação com 
o mesmo período do ano 
passado.

Vigilância
O Ministério da 
Justiça quer que os 
provedores de acesso 
à internet mantenham 
por três anos dados dos 
usuários sobre os sites 
em que entraram e por 
quanto tempo ficaram 
navegando.

MOVA-ABC quer novas parcerias
Educação

A capacidade de reagir
A Fundação Seade e 

o Dieese divulgaram nes-
ta semana o resultado de 
sua pesquisa sobre empre-
go e desemprego e as infor-
mações referentes à região 
do ABC não são positivas. 
A taxa de desemprego to-
tal passou de 10,7% para 
12,3%. 

O setor que mais tem 
contribuído para a eleva-
ção da taxa de desempre-
go é o da indústria, que 
teve perdas consecutivas 
nos últimos cinco meses. 
Segundo dados do Minis-
tério do Trabalho, desde 
o início da crise, a região 
perdeu neste setor 11.553 
empregos formais. Como 
aqui existe grande con-

centração de indústrias é 
certo que viria sofrer conse-
qüências negativas do com-
portamento deste setor.

Não é a primeira crise 
que a região enfrenta, tam-
pouco será a última e a ca-
pacidade que o ABC tem 
de reagir frente a grandes 
problemas é notória. A dé-
cada passada serve como 
exemplo.

Ainda há na memória 
lembranças do tempo em 
que a saída de indústrias 
para outras regiões dentro e 
fora do Estado de São Pau-
lo, não gerava boas pers-
pectivas para a região. A 
resposta a este problema 
culminou na criação da 
Câmara Regional do ABC, 

um novo modelo de ação 
coletiva no Brasil. 

Nesta crise não se-
rá diferente, visto que as 
mangas já foram arrega-
çadas. O resultado do se-
minário ABC do Diálogo 
e do Desenvolvimento é a 
prova de que atores regio-
nais estão conscientes do 
momento crítico pelo qual 
passa a região e sabem por 
experiências passadas que 
toda crise exige unidade e 
cooperação. Desta forma, 
pode-se ter certeza de que 
o ABC, assim como no pas-
sado, saberá agora enfren-
tar seus problemas e sairá 
desta crise revitalizado.

Subseção Dieese 

dica do Dieese

Alemão entrega material a aluna em sala
na igreja São José, na Vila São Pedro

Os alunos e os edu-
cadores do Movimento de 
Alfabetização do ABC (MO-
VA-ABC) das salas em São 
Bernardo estão recebendo 
nesta semana o material didá-
tico para as aulas deste ano. 

A cidade tem 18 salas, 
com cerca de 270 alunos, 
número considerado extre-
mamente baixo pelo coor-
denador da entidade, o di-
retor do Sindicato Francisco 
Duarte Lima, o Alemão.

Ele disse que o MOVA-
ABC não tem fontes próprias 
de recursos. “Dependemos 
de parcerias com empresas 
e o poder público, mas en-
contramos dificuldade em 
sensibilizar a sociedade para 
acabar com o analfabetismo 
na região”, disse ele. 

Retrocesso
Em Santo André, o 

novo prefeito cortou o con-
vênio que mantinha em fun-
cionamento 99 salas, com 
cerca de 1.500 alunos. 

O secretário da Educa-
ção da cidade argumentou 
que os alunos do MOVA-
ABC poderiam ser absorvi-

dos pela rede pública.
“Não dá para colocar 

na mesma sala alunos com 
60 anos junto a crianças 
de 6 anos. Além disso, os 
adultos que não sabem ler 
tem baixa auto-estima. Isso 
significa que a escola precisa 
ir até ele, e não o contrário”, 
comentou Alemão. 

Ele lembrou que Santo 
André tem 43 mil pessoas 
analfabetas. “Em audiência 
na Câmara pedimos aos 
vereadores que intermedias-
sem um encontro com o Se-
cretário da Educação, pois 
é fundamental a reabertura 
dessas salas”, ponderou.

Alemão disse que o 
custo de manutenção da 
sala de aula é extremamen-
te baixo, por volta de R$ 
500,00, para um retorno 
que significa inclusão social 
e cidadania.

Em São Bernardo, par-
te das salas de aula são 
mantidas pela Ford. Com 
a nova administração, ele 
está confiante no aumento 

do número de salas.
“A administração an-

terior chegou ao cúmu-
lo de fazer aprovar uma 
lei proibindo a Prefeitura 
de fazer convênio com o 
MOVA-ABC, em flagrante 
desrespeito à sociedade”, 
comentou. 

Alemão aplaudiu a Pre-
feitura de Mauá, que a partir 
deste ano discute a reto-

mada do MOVA-ABC na 
cidade. 

Alemão quer mais par-
cerias com empresas e en-
tidades.

“Não podemos de-
pender apenas dos poderes 
públicos. Atualmente temos 
pouco mais de 2.000 alunos. 
É uma vergonha para a re-
gião, uma das mais ricas do 
País”, concluiu.

Pré-vestibular
Estão abertas as 
inscrições para o 
cursinho pré-vestibular 
do Educafro no núcleo 
instalado na Escola 
Municipal Padre Angelo 
Ceroni, Av. Perry 
Ronchetty, 86, Nova 
Petropólis, em São 
Bernardo.
Os interessados podem 
fazer as matrículas 
amanhã e nos dois 
primeiros sábados de 
abril.  O horário de 
atendimento é das 9h às 
16h. Para se inscrever é 
necessário levar cópia do 
RG e CPF, comprovante 
de residência e de renda, 
histórico escolar e duas 
fotos 3x4.
Mais informações no 
telefone 7678-7250, com 
Elizabete.

Parker Detroit - Os 
trabalhadores na Parker 
Detroit tem reunião 
marcada para segunda-
feira, às 17h, na Regional 
Diadema. O encontro
será para discutir 
assuntos internos.

Jornada
menor é
suspensa

Cipa
Faparmas

Correção

MEtalpart 

ElEição
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A morte lenta da nossa represa

Saiba como participar do Programa Minha Casa, Minha Vida

Lei espera para ser votada

84 anos da Billings

HaBitação

Ocupações como a da Vila União, no Alvarenga, já levaram 20% da capacidade da Billings 
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Produtos tóxicos en-
contrados em quantidade 
100  vezes maiores que o 
permitido, perda de uma 
área de armazenamento 
igual a dois mil campos de 
futebol, 35% do seu entor-
no ocupados por 800 mil 
pessoas, 400 toneladas de 
lixo e dois bilhões de litros 
diários de esgoto.  

Este quadro de horror 
assola a represa Billings, que 
hoje completa 84 anos. A 
represa, umas das poucas no 
mundo instaladas dentro de 
uma região metropolitana 
para abastecimento huma-
no, espera há mais de 10 
anos seu melhor presente, a 
aprovação da Lei Específica 
Billings (veja box). Enquan-
to a Assembléia Legislativa 
não a aprova, nosso manan-
cial convive com toda sorte 
de agressões.  

Poluentes
Estudo concluído pela 

USP, a pedido do Ministério 
Público, detectou que são 
despejados na Billings po-
luentes potencialmente tóxi-
cos e cancerígenos em níveis 
100 vezes acima do permitido 
pela legislação ambiental. 

A análise encontrou 
níveis altos de substâncias 
como alumínio, que pode 
estar associado ao mal de 
Alzheimer, e cianetos, que 
podem causar danos ao sis-

Os interessados em 
participar do programa de 
habitação lançado pelo go-
verno federal já podem 
se preparar. As inscrições 
abrem dia 13 de abril nas 
agências da Caixa Econô-
mica Federal. 

Quem recebe até três 
salários mínimos deve apre-
sentar RG, CPF e compro-
vante de renda. Serão ana-
lisadas as informações do 
CadÚnico (Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal) e as do 
CadMut (Cadastro Nacional 
de Mutuário), preparados 
pelas prefeituras ou pela 
própria Caixa.

O trabalhador não po-
de ter participado de outros 

tema nervoso. O poluente 
mais preocupante, diz o 
relatório, é o chumbo. 

Perda de área
Junto com a poluição, 

o assoreamento e a ocupa-
ção irregular das margens 
já retirou 240 milhões de 
metros cúbicos de água da 
Billings. Trata-se de uma 

queda de 20% na capaci-
dade de armazenamento, 
volume suficiente para abas-
tecer a cidade de São Paulo 
(12 milhões de habitantes) 
por até dois meses. 

Se o processo não for 
revertido, a previsão é de 
que o reservatório per-
ca seus braços e se limite 
apenas ao corpo central. 

Só no Alvarenga, em São 
Bernardo, 400 mil metros 
quadrados de superfície já 
desapareceram. 

A Igreja Nossa Senho-
ra dos Navegantes, em El-
dorado, Diadema, em outro 
exemplo, ficava às margens 
da represa há poucos anos.  
Hoje, a paróquia fica quase a 
mil metros do leito d’água.

Acabou a jornada re-
duzida na Metalpart, de 
Diadema.

Feito em meados de 
fevereiro como medida de 
proteção ao emprego, o 
acordo era dividido entre 
banco de horas e redução 
da jornada de trabalho em 
um dia na semana. A esta-
bilidade está mantida até 
30 de junho.

O motivo da volta à 
jornada normal é a reto-
mada nas encomendas. A 
maior parte da produção 
na Metalpart vai para a 
Mercedes-Benz. 

Segundo José Mou-
rão, diretor do Sindicato, 
na reunião na qual se de-
cidiu pelo fim do acordo, 
a empresa previu que se a 
programação de produção 
se mantiver poderá contra-
tar mais trabalhadores.

Assinada pelo governo estadual em 
setembro de 2008, o projeto de Lei Es-
pecífica da Billings está na Assembléia 
Legislativa paulista. Ela determina o uso 
exclusivo das águas da represa para abas-
tecimento e lazer, o que é um avanço para 
a preservação do manancial. 

A lei pretende reduzir em 73% a 

descarga de esgotos ao determinar a re-
gularização de moradias, a implementação 
de saneamento básico, preservação da 
cobertura vegetal e ampliação da fisca-
lização, em parceria entre o Estado e as 
cidades de Santo André, São Bernardo, 
São Paulo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra.

programas habitacionais 
nem ter financiamento ou 
imóvel em seu nome. O 
contrato deverá ser feito 
em nome da mulher e terão 
preferência famílias com 
pessoas idosas e pessoas 
com deficiência.

No financiamento po-
derá ser usado até 10% da 
renda (de até R$ 1.395,00) 
com saldo de até dez anos. 
Até o dia 13 de abril o go-
verno detalhará todos os 
procedimentos de adesão e 
projetos.

Outra faixa
Para a faixa salarial de 

três a dez mínimos é neces-
sário também a declaração 
de Imposto de Renda. O 

trabalhador não pode ter 
financiamento no Sistema 
Financeiro da Habitação, 
não ter imóvel em seu nome 
e não ter usado, desde 1º de 
maio de 2005, o FGTS em 
qualquer financiamento. 
Poderão usar até 20% da 
renda (até R$ 4.650) com 
saldo em até 30 anos.

O valor máximo do 
imóvel financiado será de 

R$ 130 mil. 
Quem perder o empre-

go e ganhar até três salários 
mínimos poderá ter a pres-
tação bancada pelo gover-
no. Acima disso haverá um 
fundo garantidor no qual o 
mutuário pagará 0,5% da 
prestação e refinanciar a 
dívida depois. (Veja o pa-
cote completo no www.
smabc.org.br)

Hoje tem eleição da 
CIPA na Faparmas. Os 
trabalhadores devem votar 
no  companheiro Geraldo, 
nº 3, pelo seu compromis-
so com a luta por saúde, 
segurança e melhores con-
dições de trabalho.

Diferentemente do 
publicado na edição de 
ontem, o 1º Encontro 
Municipal de Cultura de 
São Bernardo do Cam-
po é domingo.

As inscrições para 
o evento estão encer-
radas. 


