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O volante corintiano
Cristian vai responder
na Justiça comum pelos
gestos obscenos que fez
para a torcida do São
Paulo no clássico de domingo. O jogador foi indiciado no artigo 40 da Lei
de Contravenções Penais
- conduta inconveniente
-, cuja pena pode chegar
a seis meses de prisão.
O d e p a rtamento
médico do
Santos garantiu que
a fissura no
dedo do pé
esquerdo de Neymar
não o deixará fora da segunda partida semifinal
do Campeonato Paulista,
contra o Palmeiras.

Quinta-feira, 16 de abril de 2009

Massacre de Eldorado dos Carajás

Treze anos de impunidade
Treze anos depois do
episódio que ficou conhecido como Massacre de
Eldorado dos Carajás, no
Pará, permanecem soltos os
155 policiais que mataram
19 trabalhadores rurais, deixaram centenas de feridos e
69 mutilados.
O massacre ocorreu
no dia 17 de abril de 1996
e ficou marcado internacionalmente como o dia de luta
dos camponeses de todo o
mundo. O Movimento dos
Sem-Terra (MST) montou
dois acampamentos no Pará
para cobrar a condenação
dos responsáveis pelo massacre e em apoio às famílias
sobreviventes.
A carnificina aconteceu
durante caminhada de 1.500
pessoas, inclusive crianças,
na rodovia entre Marabá e
Parauapebas, na região de
Eldorado dos Carajás, pedindo a inclusão da Fazenda Macaxeira no plano de
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Massacre provocou a morte de 19 trabalhadores rurais

reforma agrária do governo
FHC.
Execuções
As tropas da PM vieram nos dois sentidos da
rodovia e passaram a jogar
bombas de gás lacrimogêneo e a atirar nos manifestantes, que reagiram com
paus, pedras e ferramentas.
Aconteceram execuções à queima roupa, tiros no tórax e na cabeça.
Muitos foram chacinados a
golpes de foice e de facão
quando já estavam feridos

e imobilizados.
Apenas dois dos 144
policiais acusados foram
condenados. Ambos cumprem pena em liberdade.
A maior parte das vítimas vive no assentamento
17 de Abril, em Eldorado
dos Carajás, na antiga Fazenda Macaxeira, desapropriada
meses depois. Muitas delas
se mantem com altas doses
de remédio e visitas constantes aos hospitais para aliviar
as dores causadas por balas
alojadas no corpo.

45 anos de 1964

Com a decisão, as esperanças de título de Jenson Button e de Rubens Barrichello (foto)
aumentaram significativamente. Os dois pilotos lideram o mundial. O
britânico tem 15 pontos e
o brasileiro, 10.

Prossegue promoção da Tribuna
Valdir de Lima, trabalhador na Scania, foi o primeiro a
retirar ontem seu exemplar de
Direito à memória e à verdade – a
ditadura no Brasil, editado pela
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência
da República.
Ele participou da promoção da Tribuna Metalúrgica para os sócios que
responderem às perguntas
Há clima para um golpe militar no País? e O que falta
para existir uma verdadeira
democracia no Brasil?

6º Congresso

Volks e Scania fazem plenárias hoje na Sede

Publicidade

As plenárias por fábrica para a escolha de
delegados e debates do 6º
Congresso dos Metalúrgicos do ABC continuam

O presidente dos EUA,
Barack Obama, escreveu uma carta à Fifa pedindo que a Copa
do Mundo 2018 ou 2022
volte ao país. A decisão
sai em dezembro do ano
que vem.

Na opinião
do companheiro, não há qualquer possibilidade de golpe
por parte dos
militares, mas
algumas “igre- Moisés, diretor do Sindicato (dir.) e Valdir
jas” podem chegar lá. Para
Participe
o País chegar à democracia,
Ainda restam alguns
Lima defende que nos liber- exemplares da publicatemos de modelos herdados ção. Participe. Responda
dos Estados Unidos ou Euas perguntas com fraropa, sobretudo hoje, tendo
ses de até cinco linhas
em vista que a crise econô- e envie para imprensa@
mica mundial começou lá.
smabc.org.br

hoje.
Os companheiros na
Volks e na Scania tem reunião marcada para às 16h,
na Sede do Sindicato.

No sábado, dia 18, será a vez dos metalúrgicos
na Mercedes realizarem
sua plenária, também na
Sede, às 10h.

Serra abre
nova guerra
fiscal no País
O governador José
Serra abriu uma guerra
fiscal ao decidir recolher em São Paulo o
ICMS das mercadorias
importadas por empresas paulistas e desembarcadas em portos de
outros Estados.
Desde 2001, o recolhimento do imposto
era feito no local onde
se dá a importação, mas
agora, para Serra, não
importa por qual porto
os produtos entrem.
Essa mudança representa aumento de
1% no orçamento paulista, este ano calculado
em R$ 118 bilhões.
A decisão do governador prejudica sete
Estados, principalmente o Espírito Santo,
onde um terço da arrecadação das cidades
provem do ICMS da
importação.
Eleições
O senador capixaba Renato Casagrande
(PSB) considerou arrogante a atitude de Serra.
“Parece que o governo
paulista não compreende a necessidade do
equilíbrio federativo.
Ele se comporta como
se o Brasil terminasse
na divisa de São Paulo”,
disse ele.
A cúpula do PSDB
teme que a atitude de
Serra resulte em prejuízo eleitoral contra ele
neste momento em que
disputa com o governador mineiro, Aécio
Neves, a indicação de
candidato para disputar
a Presidência da República pelo partido.
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congressos da cut

HOJE É DIA DE
ASSEMBLeIA!
Todos na Sede do Sindicato,
a partir das 18h, para a escolha dos
delegados. Credenciamento
começa às 15h. Participe!

Conferência de Igualdade
Racial em São Bernardo

Publicidade

A Corte Internacional da
FIA anunciou ontem que
os difusores utilizados
pela Toyota, Williams
e Brawn GP não infringem as regras da F-1.

Impostos

Encontro acontecerá amanhã
e sábado, com o tema Avanços, desafios
e perspectivas.
Página 2

Ato será em
São Bernardo
Corrida e caminhada do
trabalhador, ato político e
show no Paço Municipal
com Leci Brandão,
Zé Geraldo e Teatro
Mágico estão na
programação.
Página 3
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notas e recados
Direitos
Resolução brasileira
que proíbe tratar
homossexualidade como
doença completou dez
anos.
Machismo absoluto
O Afeganistão tornou
oficial o estupro marital.
A mulher tornou-se
obrigada a satisfazer
os desejos sexuais do
marido.
Latinidade
A versão latinoamericana do Fórum
Econômico Mundial
começou ontem no Rio
de Janeiro.
Só?
O total movimentado
no exterior em contas
bancárias por Maluf e
familiares seria de R$
500 milhões.
Agora vai
O Japão anunciou plano
de R$ 310 bilhões para
combater a crise. É o
terceiro.
Bom
O financiamento de
carros voltou a ter cinco
anos de prazo.
Ruim
Foi prorrogado
até 31 de dezembro
o prazo para
regularização de armas
ilegais em circulação
no País.
Tá caro
O trabalhador
brasileiro gasta, em
média, R$ 16,26
para almoçar com
vale ou tíquete.
Boa idéia
O governo estuda zerar
a cobrança de IPI dos
fogões, geladeiras,
máquinas de lavar e
tanquinhos.
Outra boa
Baixar o preço do diesel
também é estudado pelo
governo federal para
incrementar a economia.
Lá pode
Os quartos de hotéis e
motéis ficaram de fora
da lei antifumo.
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2ª Conferência

Igualdade Racial em debate
A implementação de
políticas públicas de igualdade racial é o tema central da 2ª Conferência de
Igualdade Racial de São
Bernardo, que acontecerá
amanhã e sábado com o
tema Avanços, desafios e
perspectivas.
“É um momento de
discussão importante para a
sociedade, pois as propostas
aprovadas serão encaminhadas às plenárias regional, estadual e nacional”, disse Cláudio Teixeira, o Zuza (foto),
coordenador da Comissão de
Fábrica da Ford e da Comissão de Políticas de Igualdade
Racial do Sindicato.
Entre as propostas que
serão apresentadas na conferência, Zuza destacou a
efetiva implantação da lei
federal 10.639 de 2003,
que determina o ensino da
cultura afro nas escolas, a
capacitação dos professores
sobre o tema da diversidade

e a implantação de política
de cotas nas faculdades e
universidades da cidade.
O Sindicato vai propor
a capacitação dos agentes
de saúde nas doenças que
atingem mais a população
negra, como a anemia falciforme.
Consciência negra
“Temos como proposta a criação de uma secretaria ou coordenadoria em
defesa da igualdade racial.
Também queremos que o 20
de novembro, Dia Nacional

da Consciência Negra, seja
um feriado de reflexão, com
palestras, atividades culturais e educacionais, mostras
e exposições da arte negra,
envolvendo toda a população”, comentou Zuza.
A abertura da 2ª Conferência acontecerá amanhã,
às 18h, na Av. Redenção,
271, Jardim do Mar. No sábado serão formadas mesas
temáticas para o debate e
aprovação de propostas. A
participação é aberta a todos
os interessados.
Na tevê
Zuza, o vereador José
Ferreira (PT de São Bernardo) e a assessora das
Comissões Temáticas do
Sindicato, Matilde Ribeiro,
falam sobre a Conferência amanhã, no Programa
do Joaquim, do jornalista
Joaquim Alessi, na TV +,
canais 8 e 10 da NET, das
12h30 às 13h30.

saúde

Obesidade e Saúde
No dia sete de abril,
Dia Mundial da Saúde, a
obesidade foi tema central
entre os muitos desafios
presentes no horizonte da
saúde pública no Brasil.
Uma pesquisa realizada em parceria entre a
Universidade de São Paulo e o Ministério da Saúde
apontou que 43% da população apresentam sobrepeso, ou seja, tem índice de
massa corporal (IMC) acima de 25, e 13% estão obesas, com o IMC acima de
30. Esse aumento de peso,
segundo especialistas, estaria relacionado a três fatores principais:
1) aumento do consumo exagerado de alimentos
ricos em carboidratos como os pães, doces, massas
e bolachas, e ricos em gorduras, principalmente das
frituras e dos alimentos industrializados.
2) Aumento do sedentarismo.
3) Aumento abusivo do
consumo de bebidas alcoólicas.

Publicação diária do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC

Esse fenômeno é uma
tendência mundial. Está associado ao aumento de doenças como a hipertensão arterial, o diabetes e as doenças
vasculares. Assim, enfartos
do miocárdio, derrames cerebrais decorrentes do aumento das taxas de colesterol e triglicérides, com alto
índice de adoecimento e incapacidade para o trabalho,
estariam relacionados a esses fatos. Mas, no nosso país
há um agravante, por acometer pessoas jovens antes
mesmo dos trinta anos.
Outro problema é o número de mortes violentas relacionadas ao abuso do álcool, que vem aumentando
entre jovens de ambos os sexos, atingindo índices acima
de 30% da população entre
18 e 44 anos.
Precisamos, portanto, de
políticas públicas que dêem conta de enormes desafios que passam pela melhoria da educação, esporte
e lazer para as crianças e
adolescentes, educação alimentar, por um lado, e rigi-

dez no controle da propaganda e da fabricação que
induz ao consumo de alimentos industrializados,
por outro.
Será preciso criar políticas que incentivem a prática de atividades físicas
para todas as idades. Isso
implica em diminuição do
tempo de trabalho, na redução do custo dessas atividades em caráter privado,
até por incentivos e deduções nos impostos.
E, também o aumento
da oferta de áreas públicas
destinadas à pratica de atividades físicas, com equipamentos adequados, conservados e com orientação
profissional, além de melhoria da segurança pública, fator decisivo para que
a população saia de casa e
passe a freqüentar os espaços públicos. Esses problemas dependem de ações políticas e não se resolverão
com pílulas mágicas e nem
de imediato.
Departamento de Saúde do
Trabalhador e Meio Ambiente
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curso senai

Inscrições
em maio

Estarão abertas entre os dias 6 e 8 de maio
as inscrições aos cursos
do convênio Sindicato/
Senai que acontecem na
Regional Diadema.
Os cursos são de
Matemática Básica, Trigonometria, Desenho
Mecânico, Controle de
Medidas, Eletricista Instalador e Comandos Elétricos.
Os sócios e dependentes devem levar a
carteirinha de associado,
xerox do RG e último
holerite. Os desempregados levam carteira
profissional e xerox do
RG.
As inscrições serão das 10 às 13h e das
14h30 às 18h. A Regional Diadema fica na Av.
Encarnação, 290, perto
do terminal do trólebus
de Piraporinha.

1º de Maio

Trabalho, renda e direitos
São Bernardo será novamente palco das manifestações de 1° de Maio no
ABC.
“O Dia do Trabalhador
será marcado pela mobilização para superar a crise
econômica e pela luta por
alternativas de desenvolvimento sustentável com manutenção do emprego e distribuição de renda”, adianta
Carlos Alberto Gonçalves,
o Krika, diretor do Sindicato, um dos organizadores
do ato em São Bernardo.
Na região, as comemo-

Vote com
consciência!

Amanhã tem eleição
para a CIPA na Rassini. O Sindicato apoia os
companheiros que tem
compromisso de lutar por
mais segurança e melhores
condições de trabalho.
Vote em Paulo César
Marques da Silva, o Bola de
Fogo; Fernando Pinheiro
de Lima, o Beiçola; Antonio
Luiz Tiossi, o Quarentinha;
Pedro Jorge S. Pereira, o
Caixa D’água; Nilton Cesar Marques da Silva, o
Zóio; e Amintas Pinheiro
de Souza.

FIQUE SÓCIO
DA COOPERATIVA
DE CRÉDITO
DOS
METALÚRGICOS
DO ABC.

LIGUE:
4128-4259

A superação da crise será o foco do ato do 1º de Maio, diz Krica

rações começam logo cedo
com uma corrida e prosseguem até o final do dia com
ato e show (veja abaixo).

São Paulo
Da mesma forma que
em 2008, neste ano as mobilizações promovidas pela

CUT em São Paulo serão
descentralizadas. Elas serão
realizadas em mais de um local da capital e na região metropolitana. O enfrentamento
à crise internacional também
dará o tom para os atos.
“Queremos dialogar
com a sociedade sobre a importância de lutarmos juntos
pela melhoria na qualidade de
vida. Apontaremos a necessidade de cobrar dos governos
federal, estadual e municipal
investimentos pela continuidade do crescimento brasileiro”, finaliza Krika.

Confira a programação do 1º de Maio no ABC e participe
Ato no Paço
A partir das 11h, no
Paço Municipal de São
Bernardo, com shows
de Leci Brandão,
Zé Geraldo e
O Teatro Mágico,
barraquinhas de
artesanato, comidas
típicas, artistas e
bandas da região
e ato político.

CIPA na Rassini

Corrida do trabalhador

Percurso entre o centro de Diadema e o Estádio 1º de Maio (Vila Euclides), a partir das 8h.
Inscrições a R$ 10,00 (sócios e dependentes) e
R$ 15,00 (não-sócios). Os três primeiros colocados ganham uma estadia em colônia de férias com
direito a acompanhante. Todos os participantes
receberão medalhas.

Jogo de seleções

Partida de futebol entre equipes de São Bernardo e de Diadema no Estádio 1º de Maio, às 10h.

Caminhada do trabalhador

Passeio a pé entre a Regional Diadema e o
Estádio 1º de Maio, a partir das 8h.
Os dois primeiros colocados ganham uma
estadia de um final de semana em colônia de férias (serão várias opções à escolha) com direito a
acompanhante e medalhas aos participantes.
As inscrições para a corrida e para a caminhada podem ser feitas na Sede do Sindicato ou nas
Regionais Diadema e Ribeirão Pires, nos dias da
semana, entre 9h e 18h.

Internacional

Alemanha adota renovação de frota

Um programa de renovação da frota foi a saída
encontrada pelo governo
alemão para reaquecer a
produção do setor automotivo no país.
O programa oferece
um incentivo de R$ 7.250,00
(2.500 euros) para quem
quiser trocar seu modelo
com mais de nove anos de
uso por um novo.
No primeiro trimestre
deste ano, a produção de
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Emprego

automóveis caiu 33% ante
o mesmo período de 2008,
somando pouco mais de 1
milhão de unidades.
A queda na produção
de caminhões e ônibus foi
ainda maior.
Nestes mesmos três
meses, saíram das linhas de
montagem 55% menos veículos que no início do ano
passado, totalizando 59 mil
unidades.
Como no Brasil, o setor

Reprodução

Carros com mais de nove anos de uso terão bônus para troca

automotivo alemão sofre as
consequências da queda nas
exportações.
De janeiro a março, as

vendas externas registraram retração de 38% nos
automóveis e de 62% nos
veículos comerciais.

Saldo volta
a subir
em março
A economia brasileira abriu 34.818 postos de
trabalho com carteira assinada em março, segundo o
Caged (Cadastro Geral de
Emprego e Desemprego)
divulgado ontem pelo Ministério do Trabalho.
O número representa
um crescimento de 0,11%
das vagas em relação ao
mês anterior, dando continuidade à trajetória de alta
retomada em fevereiro,
depois de três meses seguidos de saldo negativo.
Em março, a construção civil registrou saldo
positivo de 16.123 empregos e o setor de serviços
contratou 49.280 pessoas
a mais que demitiu. O comércio continuou negativo, com 9.697, e a indústria
fechou 35.775 vagas em
março.
O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, afirmou ter indicações de
que, em abril, o saldo de
contratações e demissões
na economia continuará
positivo.
Publicidade
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