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SANTO ANDRÉ
Extensa programação acontece no Festival
de Inverno de Paranapiacaba.
Amanhã, no Clube União Lira Serrano, às
10h tem Banda Lyra; às 15h, tem bandas de
jazz e, às 18h, tem apresentação da Orquestra
Filarmônica de São Bernardo.
No domingo, às 18h, o multiinstrumentista
Hermeto Paschoal apresenta as músicas de
seu CD Mundo Verde Esperança.
Os ingressos serão trocados por um agasalho até duas horas antes.

Thaíde e a banda Edição mostram
composições próprias e reedições de
músicas tradicionais, hoje às 19h30 na
Praça do Carmo. Antes de apresentam
Lino Crizz & Gueto Jam.
O encontro Ler e falar poesia abre espaço
para que os novos talentos apresentem sua produção e acontece todo mês na Casa da Palavra.
Amanhã, às 14h30, na Praça do Carmo, 171, fone
4992-7218.
Oficinas, jogos e dinâmicas acontecem no Parque Escola, com destaque para contadoras de histórias e para um grupo de índios que vai
ensinar técnicas da pintura corporal. Domingo, a partir das 10h, no Parque Escola, na Rua Anacleto Popote, 46, Valparaíso.

DIADEMA
Amanhã e domingo tem apresenteção dos trabalhos de teatro da
Mostra de Artes, às 15h e 18h, no Centro Cultural Diadema, Rua Graciosa,
300, fone 4043-3983.
O policial brasileiro Os matadores mostra o mundo dos pistoleiros de
aluguel. Amanhã, às 20h, no cinevídeo do Centro Cultural Serraria. Rua
Guarani, 790, fone 4056-4950.
A história clássica A cigarra e a formiga terá duas exibições:
Amanhã às 10h no Centro Cultural Eldorado, Rua Prof. Arthur Riedel,
275, fone 4049.3566.
Amanhã às 19h, no Centro Cultural Inamar, Rua Antonio Sylvio Cunha
Bueno, 1322, fone 4043.5476.

RIBEIRÃO PIRES
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ESPETÁCULO DO CRESCIMENTO

Para os muito pobres,
ele já começou

É a atração da sessão de
cinema destinada às crianças
que acontece amanhã na Sede
do Sindicato, às 19h.

Ignorados pelos meios de comunicação, os programas de geração de renda, emprego e inclusão social já implantados pelo governo Lula vão investir mais de R$ 20
bilhões, envolvem cerca de 50 milhões de brasileiros e podem garantir a criação ou
manutenção de 500 mil empregos, diretos e indiretos.

O monólogo Fantina é inspirado no personagem Fantine, do clássico
Os Miseráveis (de Victor Hugo), e expõe os aspectos do caráter de uma
velha mendiga. Amanhã e domingo, às 20h, no Teatro Elis Regina, na Av.
João Firmino, 900, Assunção, fone 4351.3479. Ingressos a R$ 5,00.

E para o restante da economia, ministro?

O grupo Raza Índia apresenta música foclórica boliviana amanhã, às
20h, no Teatro Cacilda Becker (Paço Municipal). Ingressos a R$ 10,00.

Palocci hoje, na Sede, às 18h

A peça infantil Os três porquinhos será
exibida domingo, às 15h, no Teatro Elis Regina, no endereço acima, com ingressos a
R$ 5,00.

Estas várias iniciativas atendem parte da população excluída e historicamente marginalizada do sistema financeiro. No entanto, para o espetáculo do crescimento ser completo, o Brasil tem de sair da atual fase
de quase recessão. É como e quando isso irá ocorrer que o ministro da
Fazenda Antonio Palocci aborda hoje na Sede do Sindicato, em mais
uma atividade do 4º Congresso. O debate é aberto a todos e a presença
dos delegados é obrigatória. Leia na página 3 um resumo das políticas
de inclusão econômica do governo.

Inspirada na obra de Chico Xavier, a peça Paulo e Estevão será encenada amanhã, às 21h e domingo às 20h, no Testro Lauro Gomes. Rua
Helena Jackey, 171, Rudge, fone 4368-3483. Ingressos a R$ 20,00.
A New Orleans Jazz Band se apresenta domingo, às 20h, no Teatro
Cacilda Becker, no Paço, fone 4330.3444. Ingressos a R$ 16,00.

MAUÁ
A compositora e intérprete Glau Piva faz
show com as músicas de seu novo CD,
acompanhada de violão, cavaquinho e guitarra. Amanhã, às 19h, no Teatro Municipal, ao
lado do Paço, fone 4555-0086.
Domingo, no Teatro Municipal, tem a comédia As Encalhadas, com
direção de Bibi Ferreira, sobre as angústias e prazeres de mulheres solitárias. Às 19h, com ingressos na hora valendo R$ 20,00.

Grupos de hip hop da cidade se apresentam domingo, às 15h e 18h,
no Teatro Euclides Menato, na Rua Brasil, 193. Os ingressos valem um
quilo de alimento não perecível.
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Parcelamento da
CPMF
só até 31 de julho
Não deixe para a última
hora a sua adesão ao
parcelamento da CPMF.
Serviço do Sindicato continuará fazendo o cadastro
dos associados para o
parcelamento até o final
deste mês. Mais informações podem ser obtidas

pelo telefone 4128-4200,
com Maria do Socorro. Se
você dispuser de um computador ligado à internet,
acesse a página na internet
www.pgfn.fazenda.gov.br
e siga os passos indicados
para aderir ao parcelamento.

Compre A REVISTA e
contribua com o Fome Zero
O kit completo contendo
revista com 300 fotos da
posse de Lula, revista mostrando como o trabalho foi
realizado, CD e botom metálico custa apenas R$
10,00. Ele é encontrado na
Sede, em São Bernardo, e
nas Regionais Diadema e
Santo André. Hoje excepcionalmente a revista poderá
ser comprada durante o
debate com o ministro
Palocci. O dinheiro da venda
é destinado ao Fome Zero.
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NOTAS E RECADOS
Concorrência I
Em 2002, 180 mil universitários
disputaram 872 vagas de trainee e
estágio em empresas brasileiras e
nem todas as vagas foram
preenchidas.
Concorrência II
Isto aconteceu com jovens das
classes média alta e alta, que têm
dinheiro para pagar escolas caras.
Imagine o filho de um metalúrgico.
Depois reclamam
Mesmo com os pátios lotados, as
montadoras aumentam os preços
dos carros.
Interessante
Pesquisa concluiu que o homem
brasileiro é o mais ciumento do
mundo, a mulher sueca é a mais
ciumenta e a japonesa a mais
infiel.
México
Melhor que a derrota do presidente
direitista Vicente Fox foi o
crescimento significativo do
Partido da Revolução
Democrática, o PT de lá.
União perfeita
Garotinho diz namorar o PDT de
Brizola. Se o casamento sair, o
caminho está aberto para Miro
Teixeira no PSB.
Banestado I
O ministro do Tribunal de Contas
da União, Adilson Mota, afirmou
na CPI que foram 84,5 bilhões e
não 30 bilhões de dólares
remetidos ao exterior pelo
esquema do Banestado.
Banestado II
Seriam 25 mil remessas entre
1991 e 1998, o que torna
impossível o Banco Central não
perceber que havia algo errado.
Banestado III
Gustavo Franco, presidente do
banco neste período, estará na
CPI dia 22 para tentar explicar.
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REFORMAS SINDICAL E TRABALHISTA

CAPA

Debates começam dia 29

Mais R$ 20 bilhões na economia

O Fórum Nacional do
Trabalho, que vai apresentar projetos para as reformas sindical e trabalhista,
será aberto no próximo dia
29, dois dias depois do encerramento do nosso Congresso.
Nossas propostas
para um novo modelo sindical e de
atualização das relações de trabalho serão apresentadas no Fórum
e defendidas em suas comissões
temáticas, disse o coordenador do

4º Congresso, Tarcísio
Secoli (foto).
O Fórum vai contar
com 69 representantes de
trabalhadores, empresários e governo. Será formada uma comissão de sistematização com 21 pessoas, e as comissões
temáticas terão 18 participantes.
O coordenador do Fórum é
Oswaldo Bargas, secretário de relações do trabalho e ex-diretor do
nosso Sindicato. Queremos con-

PROXYON

FILTRÁGUA

Negociações sobre
jornada continuam
O Sindicato volta a se reunir
com a Proxyon, de São Bernardo,
na próxima terça-feira para debater a redução da jornada de trabalho. Ontem, em encontro com o
Sindicato, a fábrica manteve sua
posição de renovar acordo e continuar com os mesmos horários,
mas os companheiros querem a
redução da jornada e continuar trabalhando em sábados alternados.
Enquanto isso, eles seguem em
estado de alerta.

Redução na Rassini
Os trabalhadores na Rassini,
em São Bernardo, estão trabalhando menos a partir deste mês quando começou a redução gradual da
jornada de trabalho.
Segundo o companheiro BiroBiro, do Comitê Sindical, a redução
será feita em quatro etapas, quando passará a 41 horas, mas a meta
dos companheiros é a conquista das
40 horas semanais.

CAMPANHA SALARIAL

FEM-CUT faz plenária amanhã
A Federação Estadual dos
Metalúrgicos da CUT (FEM-CUT)
realiza amanhã sua plenária para
discutir a pauta de reivindicação
da campanha salarial.
Vamos insistir na redução
da jornada de trabalho sem redução salarial, como forma de abrirmos postos de trabalho, disse
Adi dos Santos Lima, presidente

cluir os trabalhos até novembro
para apresentar um ou mais projetos de reforma ao Congresso, disse ele.
Para Tarcísio, o 4º Congresso
vai preparar a categoria na defesa
de um sindicalismo combativo,
com organização no local de trabalho e representação autêntica.
Lançamos propostas e temos
atitudes que apontam para um novo
modelo sindical. Com o governo
Lula, chegou o momento de avançarmos, concluiu Tarcísio.

da FEM CUT e diretor do nosso
Sindicato.
A federação pretende entregar a pauta de reivindicação aos
grupos patronais até o dia 15 de
agosto, atendendo decisão dos
metalúrgicos de antecipar a database de novembro para setembro. A plenária começa às 9h na
Sede do SIndicato.

Chega
de enrolação
Os trabalhadores na Filtrágua,
em São Bernardo, estão inconformados com o número de vezes em
que os proprietários da empresa
encontraram desculpas para adiar
o debate sobre PLR.
Por isto o Sindicato convoca
todos os companheiros na Filtrágua
para uma reunião na próxima terçafeira, às 17h30, na Regional
Diadema, para discutir PLR e outros assuntos. Compareça.

SAB JARDIM REPRESA

Tem eleição
no domingo
Três chapas disputam as
eleições deste domingo para a
direção da SAB do Jardim Represa, em São Bernardo.
Os trabalhadores que moram no bairro devem participar
do processo eleitoral votando na
chapa 2, Nasce uma esperança, encabeçada pelo companheiro Wilmar. As eleições
acontecem das 9h às 16h.

Programas atendem a um terço da população de baixa renda. Veja três deles
Recursos para
a agricultura familiar
O governo abriu a maior oferta
de crédito da história do Brasil para
a agricultura familiar. São R$ 5,4 bilhões destinados a mais de 4 milhões de sítios, que cobrem 84%
dos imóveis rurais do País. São eles
que garantem 64% do abastecimento de comida aos brasileiros.
De cada dez trabalhadores na
agricultura, oito estão em atividades
familiares. Quase 40% da produção
camponesa - o PIB rural - vêm da
agricultura familiar. Isto vai aumentar a produção, pois as medidas elevam de 970 mil para 1,4 milhão o
número de contratos do Programa

O papel da imprensa sindical
na organização e luta dos trabalhadores é o tema do Tribuna no Ar de
amanhã. O convidado é o jornalista
Silvio Berengani, coordenador do
Depto. de Imprensa do Sindicato.
Tribuna no Ar é um programa do Sindicato transmitido todo sábado, das
9h30 às 10h, na Rádio ABC - AM
1570 KHz. Moisés Selerges, coordenador da Comissão de Fábrica
na Mercedes-Benz, comanda o programa excepcionalmente amanhã.

Reforma sindical

Agricultura familiar é a responsável por colocar comida na mesa da maior parte da população

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) por meio
da concessão de novos financia-

mentos e renegociação das dívidas
antigas dos agricultores e assentados da reforma agrária.

Microcrédito: dinheiro para o pobre
O Programa Nacional de
Microcrédito permitirá o acesso de
25 milhões de brasileiros a políticas
de crédito ou financiamento mais
baratos e quase 60% da população
urbana do país a políticas de desenvolvimento por meio de financiamento da produção em cidades com
até 100 mil habitantes. O objetivo é
democratizar, ampliar e tornar mais
barato o crédito para pessoas de baixa renda.
Entre as medidas, estão a autorização para os bancos simplifica-
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rem a abertura de contas para a população pobre, o uso do cartão magnético nos programas sociais do governo e a criação de um banco de
microfinanças, ligado ao Banco do
Brasil, para distribuir o microcrédito,
fortalecer o cooperativismo e ampliar o financiamento para micro e pequenas empresas.
O programa pretende consolidar o sistema de microcrédito cooperativo, que na Alemanha
corresponde a 20% das operações,
na Espanha a 45% e na Itália a 48%.

Ele beneficia também os mais de
1.600 municípios brasileiros que não
têm atendimento bancário e as
1.400 cidades que contam apenas
com uma agência.
Assim, o Banco do Nordeste
oferecerá empréstimos a seis milhões de empreendedores que hoje
não possuem conta bancária. Já a
Caixa Econômica Federal abrirá
novas linhas de crédito a juros mais
baixos para os clientes de baixa renda e os com depósitos na caderneta de poupança de até R$ 100,00.

O deputado Vicentinho faz plenária amanhã para debater reforma
sindical, as partir das 9h na sede do
PT de São Bernardo ( rua Tapajós,
nº 3, Centro). No evento, ele também presta conta do mandato.

AGENDA
Fergalplast
Reunião amanhã às 18h na Sede
para tratar de problemas internos.
Prome
Reunião hoje, às 16h30, na
Regional Santo André, para
debater PLR e abono. Os
companheiros que prestam
serviço na Mercedes-Benz
também estão convocados.
Combate ao racismo
Reunião da Comissão de
Combate ao Racismo na
terça-feira, às 18h, na Sede do
Sindicato.

Chalés em Ubatuba

Brasil vai explorar potencial de pesca
Um milhão
sumo de peixe
vai aumentar
de pescadores
artesanais, resdos sete quilos
atuais para 12
ponsáveis pela
metade da proquilos em 2006.
Estes dedução de pescado do Brasil, tevem ser os resultados das
rão muito mais
condições de
medidas adoPrograma visa aumentar oferta de peixes
tadas pelo gotrabalho e de sobrevivência e o consumo de proverno para desenvolver a pesca
no Brasil e a melhoria da qualidateínas anual por pessoa via con-

de de vida dos pescadores com
os R$ 2,3 bilhões liberados para
a atividade pesqueira.
As medidas incluem linhas de
crédito, ampliação do seguro desemprego e investimentos na
construção de barcos, permitindo que a produção atual de 985
mil toneladas de pescado cresça
para 1,5 milhão de toneladas, com
a criação de 500 mil novos empregos diretos e indiretos.

Aproveite as férias para descansar na praia de Maranduba, em
Ubatuba, no Litoral Norte de São
Paulo. O Sindicato possui convênio
para sócios por um preço bastante
razoável. Reservas e informações
na Sede, pelo telefone 4128-4200,
no Departamento de Arrecadação e
Cadastro (DAC).

