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O conjunto de medidas tem como objetivo incentivar
a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a modernização
do parque industrial brasileiro.

A peça Mudando de vida, que trata do preconceito e
discriminação, será apresentada hoje, às 18h30, pelo grupo de

teatro dos trabalhadores no Unibanco, na Sede do Sindicato.
Amanhã, a partir das 18h, tem sarau, com músicas e declamação

das poesias vencedoras do concurso, também na Sede. Grátis.
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O bluseiro André Christóvam apresenta composições de seu último
disco, Banzo, com blues, samba, world music e MPB. Hoje, às 21h, no
Teatro Cacilda Becker, no Paço, fone 4330-3444. Ingressos a R$ 20,00,
R$ 15,00 (antecipado) e R$ 10,00 para maiores de 50 anos.

A peça infantil A Bela
Adormecida conta a
história tradicional da
princesa que, enfeitiça-
da, adormece até que
um amor verdadeiro a
acorde. Amanhã e do-
mingo, às 14h, no Teatro Elis Regina, na
Av. João Firmino, 900, fone 4351-3479.
Ingressos a R$ 8,00 e 5,00, com filipeta.

A peça Encontro com Elas usa música e
dança intercaladas com depoimentos de
mulheres anônimas e célebres como
Clarice Lispector, Leila Diniz e Chica da
Silva. Amanhã e domingo, às 20h30, no
Teatro Cacilda Becker, no Paço. Ingressos
a R$ 6,00, R$ 3,00 (com filipeta) e grátis
para maiores de 50 anos.

As jovens musicistas
Adriana Farias e
Adriana Sanches to-
cam clássicos sertane-
jos e modas de viola no
show Caipira. Amanhã,
às 20h30, no Teatro
Abílio Pereira de Almei-
da, na Praça Cônego
Lázaro Equino, 240,
Baeta, fone 4125-0582.
Retirar convites uma
hora antes.

A Banda Bem Brasil se
apresenta no domingo, às
11h, no Parque Chico Men-
des. Às 16h tem show com
o cantor Kleber Albuquer-
que. Na Av. Fernando Si-
monsen, 566, Cerâmica,
fone 4233-7523.

Amanhã, às 20h, tem apresenta-
ção de dança árabe no Teatro
Municipal, no Paço, fone 4555-
0086. Ingressos a R$ 15,00 e R$
10,00 (meia).

O projeto Lite-
ratura no ves-
tibular vai debater o livro Os
Lusíadas, do português Luís de
Camões. Domingo, às 9h, no Tea-
tro Municipal. Ingressos a R$ 3,00.

A peça infantil A vovó e a casa dos brinquedos encantados é a atra-
ção de domingo, às 16h, no Teatro Municipal. Ingressos a R$ 8,00 e R$
4,00 (meia).
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A programação das comemorações dos 50 anos da cidade começa
amanhã, às 15h, com a apresentação, em vídeo, do filme Bicho de
Sete Cabeças, que aborda a questão da droga e da dependência. No
Centro de Referência da Juventude, na Av. Francisco Monteiro, 254.
Domingo, às 9h, tem caminhada, com concentração na Praça Central.
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A peça Contos Periféricos traz
como tema principal o cotidiano
numa grande cidade. Amanhã,
às 20h, e domingo, às 19h, no
Parque Escola, Rua Anacleto
Popote, 46, Valparaíso, fone
4993-7400. Recomendado para
jovens acima de 14 anos.

Fanzines de ficção científica
é o tema do encontro mensal
Contatos imediatos que reúne
fãs de ficção científica, fantasia
e horror. Amanhã, às 10h, na
Biblioteca Nair Lacerda, Praça IV
Centenário, fone 4433-0767.
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O compositor e trombonista Gó faz show misturando funk, jazz, blues e
MPB. Domingo, às 15h, no Parque Prefeito Celso Daniel, na Av. Dom
Pedro, 940, Bairro Jardim.
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A peça Maria/João mistura
dança e teatro para mostrar as
várias situações da relação
homem e mulher. Amanhã, às
20h, no Centro Cultural Dia-
dema, Rua Graciosa, 300,
fone 4043-3983.

A banda Negócios a parte apresenta
repertório inspirado na black music dos
anos 70. Amanhã, às 20h, no Centro
Cultural Vladimir Herzog, Rua Eduar-
do de Matos, 159, fone 4091-2299.

A peça Florbela Espanca con-
ta a vida da poetisa portugue-
sa. Domingo, às 20h, no Cen-
tro Cultural Diadema, endereço
acima.

A peça Xangô de Baker Street é
baseado no romance de Jô Soares
sobre o famoso detetive Sherlock
Holmes que tenta desvendar um
crime no Brasil. Amanhã, às 19h30,
no Centro Cultural Taboão, Av. D.
João VI, 1.393, fone 4077-1643.

Acesse a página do Sindicato na internet e mande sua bronca contra o
congelamento da tabela do Imposto de Renda (veja ao lado). Sua

mensagem eletrônica chegará ao Ministério da Fazenda e às presidências
da Câmara dos Deputados e do Senado.

Sua participação nessa luta prossegue com a entrega dos holerites de
setembro do ano passado e de fevereiro e março ao Sindicato. Na

comparação entre os holerites será fácil mostrar às autoridades quanto
aumentou a mordida do leão no seu salário. Participe!
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Para a Central, os incentivos fiscais do governo às empresas devem ter contrapartidas sociais aos

trabalhadores, com metas de emprego e respeito à organização sindical. Página 3.
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Sindicato faz ofensiva pelo cumprimento da convenção de prensas, o que diminuirá os acidentes
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Nos últimos dois anos, pelo
menos 500 brasileiras foram
levadas para a Europa por
quadrilhas de aliciamento de
prostitutas.

Pesadelo
As jovens embarcam sonhando
com um emprego de babá ou
garçonete e acabam como
escravas sexuais em bordéis
europeus.

Programa por água
São obrigadas a trabalhar apenas
para pagar o que devem. Muitas
passam fome. Uma teve que fazer
programas para comprar a água
que beberia.

Ó raios!
Começou a funcionar a Rede
Integrada de Detecção de Raios,
que vai ajudar a mapear onde e
quando os raios vão cair.

Prejuízo
O Brasil perde, por ano, R$ 500
milhões com aparelhos
eletrodomésticos queimados,
incêndios e blecautes. Além do
prejuízo em vidas: são cem as
vítimas dos raios todo ano.

Parou por quê?
O preço do litro do álcool caiu 10%
este mês devido ao excesso de
oferta. Ele custa metade de um
litro de gasolina.

Lula sai
O presidente da República mudará
por seis meses para a Granja do
Torto para a realização de obras
no Palácio do Alvorada.

Muita grana
Mike Tyson vai receber R$ 15
milhões para voltar aos ringues e
fazer apenas uma luta.

Que bonito é!
Há muito tempo os jogos do
Campeonato Paulista não eram
esperados como os deste fim de
semana.

Estudo do Ministério da Saúde
mostra que os acidentes e doenças
no trabalho custam pelo menos R$
20 bilhões ao País. O levantamento
foi feito com base nos gastos da Pre-
vidência Social e do sistema públi-
co de saúde com os trabalhadores
doentes ou acidentados.

Esse dado ilustra bem a impor-
tância da ofensiva do Sindicato pelo
cumprimento da convenção de
prensas. Só elas são responsáveis
por cerca de 25% dos cerca de dois
milhões de acidentes de trabalho a
cada ano.

Os 20 bilhões poderiam signifi-
car investimentos no País. Para fa-

Os companheiro na Arteb,
de São Bernardo, vão às urnas
na segunda-feira escolher os
seus novos cipeiros. O Sindica-
to apoia um time de luta, com-
prometido com melhores condi-
ções de trabalho, saúde e segu-
rança.

Os candidatos são: Carlos
Alberto Alves Freire, o Carlão;
Edvaldo Souza Santos, o Per-
ninha; Rafael Patric Costa, o
Bomba; Manoel Gomes da Silva,

Ato a ser realizado hoje na Câ-
mara de São Bernardo vai lançar o
Comitê de Solidariedade aos Movi-
mentos Sociais que lutam por Mo-
radia, Justiça e Reforma Urbana.

O comitê está se posicionando
contra a perseguição política que li-
deranças do Movimento dos Traba-
lhadores Sem Teto estão sofrendo
por causa da ocupação do terreno
da Volks em junho do ano passado.
Antes do ato, haverá concentração
na Praça da Matriz, às 17h, com
passeata até a Câmara.

Os cursos pré-vestibular
que o Sindicato mantém nas
regionais Santo André e Dia-
dema necessitam de professo-
res voluntários para aulas nos
finais de semana. Voluntários
porque os cursos, destinados
a trabalhadores de baixa ren-
da, são realizados em parce-
ria com a Educafro, uma enti-
dade que luta pelo acesso da
maioria de brasileiros pobres
ao ensino universitário e pú-
blico.

O núcleo Olga Benário, na
Regional Santo André, precisa
de professores de história ge-
ral, inglês, redação e geome-
tria. Para o núcleo Grande Ote-
lo, que funciona na Regional
Diadema, a necessidade é de
professores de biologia, geo-
grafia e psicologia vocacional.

Os interessados em dar
aulas em Santo André devem
ligar para Leandro (telefone
9896-4325) ou Sandra (telefo-
ne 8211-3518). Já para Dia-
dema deve falar com Fabiana
(8166-7468), Silmara (9865-
9073) ou ligar na própria Regio-
nal Diadema (4066-6468), no
sábado ou domingo.

zer uma comparação, o orçamento
do Programa Fome Zero é de R$ 1,8
bilhão por sete anos, a Educação
recebeu verba de R$ 5,2 bilhões no
ano passado e o Fundo de Combate
à Pobreza tem verba de R$ 4 bilhões.

O técnico de saúde no traba-
lho do Ministério da Saúde, Marco
Perez, disse que a maior parte dos
trabalhadores não registram aciden-
tes ou doenças, o que poderia au-
mentar o valor se fosse feito.

“Os trabalhadores ficam com
medo de perder o emprego e mui-
tos médicos não identificam a ori-
gem dos problemas de saúde”, ex-
plicou Marco Perez.

o Mané;  Mariano José da Silva;
Paulo da Silva, o Bigodinho; Jacó
de Almeida Bezzera; e Rubem
Marcos Pardo, o Chileno.

B.Grob
A eleição na B.Grob aconte-

ce na próxima quinta-feira e o Sin-
dicato apóia o companheiro Luiz
Sérgio Batista de Oliveira, o Luiz
da Hidráulica. A fábrica quis im-
pedir a sua participação na elei-
ção ao demití-lo. Mas o Sindicato
garantiu sua inscrição na Justiça.
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Os assassinatos do presi-
dente do Sindicato dos Comer-
ciários de Osasco e do mem-
bro da oposição ao Sindicato
dos Condutores de São Paulo
são o principal assunto do TV
CUT de amanhã. A matéria tam-
bém fala dos as-
sassinatos de
dirigentes sindi-
cais (pelo me-
nos 12 nos últi-
mos cinco anos),
a maior  parte
deles ligados ao setor de trans-
porte, e será comentada em es-
túdio por Gregório Poço, ex-pre-
sidente do Sindicato dos Condu-
tores de São Paulo.

O TV CUT também faz ma-
téria sobre o assédio moral no
trabalho e fala com a socióloga
Margarida Barreto, autora de li-
vro sobre o tema.

Sobre cultura, o programa
traz cenas de Glauber, o Filme -
Labirintos do Brasil, filme de Sil-
vio Tendler que entrou em cartaz
esta semana sobre a obra e vida
de Glauber Rocha, um dos maio-
res cineastas brasileiros.

O governo federal anunciou on-
tem no Conselho de Desenvolvimen-
to Econômico e Social uma série de
medidas como parte da nova políti-
ca industrial, tecnológica e de co-
mércio exterior.

Elas têm como objetivo incen-
tivar a inovação, o desenvolvimento
tecnológico e a modernização do
parque industrial brasileiro. Além dis-
so, o governo pretende anunciar nos
próximos meses outras decisões
para estimular o setor, o crescimen-
to econômico e a geração de em-
pregos.

Entre as medidas está o Moder-
maq, um programa de moderniza-
ção industrial por meio de financia-
mento para aquisição de máquinas

e equipamentos, voltado principal-
mente para pequenas e médias em-
presas. Terá juros de até 14,95% ao
ano, com prestações fixas, prazo de
até 60 meses e carência de três me-
ses. O volume total de recursos
chegará a R$ 2,5 bilhões e o progra-
ma passará a funcionar dentro de
um mês.

O ministro do Desenvolvimen-
to, Luiz Furlan, também anunciou o
Programa de Extensão Industrial Ex-
portadora, para resolver problemas
técnico-gerenciais relativos às
micro, pequenas e médias empre-
sas. Com isso, o governo espera
atender 100 mil empresas indus-
triais até 2007 por meio de convê-
nios entre governo federal, governos

estaduais, Sebrae, universidades,
Senai, Sesc, Senac e Centros Tec-
nológicos. A intenção é ampliar o
número de empresas com capaci-
dade de competir internacionalmen-
te, difundir a cultura exportadora, re-
duzir a taxa de mortalidade das em-
presas atendidas e aumentar o ní-
vel de emprego.

O Programa de Extensão In-
dustrial e Exportadora terá em qua-
tro anos R$ 160 milhões de recur-
sos já previstos no Plano Plurianual
(PPA).

Para melhorar esta notícia fal-
ta apenas o governo retomar a que-
da de juros. Na próxima semana, o
Banco Central vai se reunir para dis-
cutir o assunto.
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Metal II
Reunião amanhã, às 9h, na
Regional Santo André, para tratar
de PLR.

SEA
Reunião terça-feira, às 17h30, na
Sede, para discutir  problemas
internos.
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A CUT e as outras centrais sin-
dicais lançam na segunda-feira a
Campanha Nacional Unificada pela
Redução da Jornada de Trabalho
sem Redução de Salário.

Além de gerar mais empregos,
a redução da jornada sem redução
salarial melhora as condições de
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Logo após o anúnico
das medidas, o presidente
da CUT, Luiz Marinho (fo-
to), apresentou ao Conse-
lho de desenvolvimento um
conjunto de propostas es-
pecíficas para política in-
dustrial. Entre elas, a de
que os incentivos fiscais e
de crédito do governo às
empresas tenham contrapartidas
sociais claras aos trabalhadores,
sobretudo com metas de emprego

e respeito à organização sin-
dical.

A CUT também propôs
a redefinição dos fóruns de
competitividade, apresentan-
do propostas para que eles
sejam transformados em es-
paços reais de definição das
políticas setoriais, com a de-
mocratização das definições

e decisões entre governo, trabalha-
dores e empresas. Eles não cum-
prem esse papel hoje.

vida dos trabalhadores.
O ato acontece às 14h30 na

Assembléia Legislativa e vai contar
com a presença do deputado Inácio
Arruda e do senador Paulo Paim, os
dois do PT, autores do projeto que
propõe a redução da jornada sem
redução salarial.

Ontem, dois anos e seis me-
ses depois dos ataques às torres
gêmeas nos Estados Unidos, uma
sucessão de explosões a bomba em
Madri, na Espanha, deixam um sal-
do de 183 mortos e mais de 800 fe-
ridos. Esse é o assunto do Tribuna
no Ar de amanhã, que debate com
um especialista em geo-política o
terrorismo no mundo.

O Tribuna no Ar é o programa
semanal de rádio do Sindicato trans-
mitido ao vivo todo sábado, das 12h
às 13h, pela rádio ABC, 1570 KHz.
Ele é apresentado pelo coordenador
da Regional Diadema, Sérgio No-
bre, e está aberto a perguntas pelo
telefone 4435-9030.

O programa traz também pres-
tação de serviços, agenda cultural,
direito do trabalhador, as oportuni-
dades de emprego da Central de
Trabalho e Renda e o quadro caça
talentos, com artistas da categoria.
Ouça e participe!
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