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Robson Miguel e Formiga,
hoje, às 17h, no calçadão da
Rua Elisa Fláquer.
Flávio Bala e Banda, hoje, às
19h, no saguão do Teatro Muni-
cipal.
Yamandu Costa, hoje, às 21h,
Teatro Municipal.
Banda Mantiqueira - amanhã,
12h, Concha Acústica (ao lado
da Igreja do Carmo).
Quaternaglia - amanhã, às
19h, no saguão do Teatro Muni-
cipal.
Duofel e Orquestra Sinfônica
de Santo André - amanhã, às
21h, no Teatro Municipal.
Bocato e Banda, domingo, às
15h, no Parque Prefeito Celso
Daniel.
Orquestra Jazz Sinfônica do
Estado de São Paulo, domin-
go, às 20h, no Teatro Municipal.

Ótimos shows neste final
de semana na mostra de música

instrumental. Todos grátis. No
teatro, os convites devem ser

retirados um hora antes.

Jara Arrais, o cantor e violonis-
ta toca diferentes ritmos da
música latina, hoje, às 19h30,
no Centro Cultural Taboão.
Grátis. Fone 4077-1643.

A Receita Federal se compro-
meteu em colocar na internet até o
final deste mês o saldo do atrasado
da CPMF. O compromisso foi assu-
mido por carta assinada pelo se-
cretário da Receita Federal, Jor-
ge Rachid (conforme fac simile
ao lado).

“Cobramos a Receita qua-
se que diariamente. Agora te-
mos uma nova data que, espe-
ramos, seja cumprida”, disse o
presidente do Sindicato, José
Lopez Feijóo.

Ação
Mesmo com expectativa

de que o problema seja final-
mente solucionado, o Sindica-
to já tem uma ação pronta
para ingressar imediatamen-
te na Justiça caso a Receita
não cumpra sua promessa.

Nessa ação, o Sindicato
pede a suspensão do paga-
mento das próximas parce-
las, mas mantendo o progra-
ma de benefícios (Refis), até
que os saldos sejam conhe-
cidos.

Demora
Esta é a terceira vez

que a Receita assume com-
promisso de divulgar o sal-
do, mas nas duas vezes
anteriores não cumpriu as
datas.

A divulgação deve
tranquilizar a categoria,
porque muita gente tem
dúvida se já quitou ou não
o débito.

Enquanto o saldo não é conhe-
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cido, o pessoal que acredita que não
quitou deve continuar pagando a par-
cela mínima mensal cujo vencimen-
to é 30 de abril.

Fernando Cavallieri lança seu
segundo CD de MPB, hoje, às
20h, na Câmara de Cultura.
Grátis. Fone 4125-0054.

A dupla Montenegro e Ulian
toca música caipira, amanhã,
às 20h30, no Teatro Abílio
Pereira de Almeida. Grátis.
Fone 4125-0582.
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O trabalhador só perde os be-
nefícios do programa de financia-
mento se atrasar duas parcelas se-
guidas ou cinco alternadas.

Marinho, vai cobrar do governo um projeto efetivo de
desenvolvimento econômico, com a abertura de
postos de trabalho e melhoria salarial. Várias tendas
serão armadas na praça para a prestação de dezenas
de serviços à população. A comemoração acontece
durante todo o dia, das 9h às 18h. Participe e leve sua
família! Página 3.

Domingo tem o Projeto CUT Cidadão
no ABC,com Ação de Cidadania em Diadema. A

comemoração da CUT ao Dia do Trabalhador
acontece na Praça da Moça, no Centro, com muitos

shows e serviços de atendimento à população.
Durante o ato político, que acontece à tarde, o

presidente da CUT, Luiz
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Filhos de Deus
Dos 758 padres ouvidos por
pesquisa da CNBB, 41% disseram
já ter tido envolvimento afetivo
com mulheres.

Triste África
Cerca de 10% da população da
África do Sul têm aids. No Sudão,
mil negros são mortos toda
semana por milícias muçulmanas
armadas pelo governo.

Homem inútil?
Cientistas reproduziram um
camundongo apenas com material
genético materno. Ou seja, sem
espermatozóide.

Me explica
O governo economizou R$ 3
bilhões a mais que o previsto para
pagar a dívida pública. Mesmo
assim a conta aumentou 2,25%.

Um trilhão
A dívida brasileira atingiu
o recorde de
R$ 1.000.000.000.000,00.

Garoto prodígio
Se levar em conta as estréias no
Brasileirão, o São Caetano não é o
mais novo time grande de São
Paulo. É o único.

Má notícia 1
A maioria da população da
América Latina estaria disposta a
trocar a democracia por um
governo autoritário que resolvesse
os problemas econômicos, diz
pesquisa da ONU.

Má notícia 2
Pelo mesmo levantamento, o
Brasil está em 15º lugar em 18
países do continente em termos
de democracia. Só 30% dos
brasileiros foram considerados
democratas. No Uruguai são 70%.

Passou da hora
A Câmara vai descontar os
salários dos deputados que
emendaram o feriado.

O presidente da CUT, Luiz
Marinho (foto), vai apresentar hoje
ao presidente Lula as propostas
de reajuste e recuperação do sa-
lário mínimo e de criação das
frentes emergenciais de trabalho,
dois dos mais importantes temas
do 1º de Maio.

A CUT defende salário míni-
mo de R$ 300,00 este ano, com

��������� �!�����
��
Confira os serviços que serão oferecidos pelos voluntários da Ação de Cidadania

Saúde

Estética

• Prevenção de câncer
• Orientação contra as
doenças sexualmente
transmissíveis.
• Combate à dengue.
• Pressão arterial.
• Planejamento familiar.

• Orientação postural,
alongamentos e
acupuntura auricular.
• Dicas de alimentação
• Prevenção à obesidade.
• Orientações sobre
prevenção de cáries.
• Doenças dos pés.
• Balanças especiais
para pesagem e aferição
da pressão arterial.
• Prevenção do glaucoma
e aferição de pressão
ocular.

• Cortes de cabelo masculino e feminino
• Fisioterapia em estética e cosmética, adipometria

e massagem.

aumento real de 5%, e o
estabelecimento de uma
polít ica de recuperação
para dobrar seu valor até
2007.

“Queremos que o sa-
lário mínimo seja efetiva-
mente suficiente para sustentar o
trabalhador e sua família”, lem-
brou Marinho.

A CUT também quer a
criação de frentes urbanas
de trabalho para a realiza-
ção de pequenas obras e
serviços de infra-estrutura.

Estudo da central mos-
tra que essas frentes de tra-

balho poderiam empregar mais de
um milhão de trabalhadores em
todo o País.

Emprego
• Cadastramento na Central de Trabalho e Renda para

colocação no mercado de trabalho.

Meio ambiente
• Monitoria ambiental • Oficinas de reciclagem

e de jardinagem • Fiscalização ambiental
• Uso de fertilizantes naturais.

Assuntos jurídicos
• Orientações sobre o Código de Defesa do

Consumidor e regularização de loteamentos e outros.

Crianças
• Atividades do Clubinho de Férias • Primeiros
socorros • Desarmamento infantil • Atividades

recreativas como pintura de rosto • Teatrinho de
fantoches • Miniparque infantil.

Ciência e tecnologia
• Sessões com shows de física e ciência.

Documentos
• Expedição de carteira de identidade

e carteira profissional • Certidão de nascimento para
adultos • Encaminhamento da 2ª via de casamento e

nascimento • Encaminhamento para casamento
dentro da lei da gratuidade.

Imigração
• Consultas sobre a chegada de imigrantes europeus

e japoneses em São Paulo.

Aposentadoria
• Contagem de tempo de serviço • Orientação sobre

benefícios • Extrato para  Imposto de Renda.

Computadores
• Terminais de acesso à internet para oficinas de
elaboração de currículos, confecção de cartões,

desenhos interativos e jogos.

Juventude
• Dois debates na tenda da CUT. Às 11h,
sobre o Primeiro Emprego. Às 14h, sobre

a redução da maioridade penal.

Depois de subir por dois me-
ses seguidos, a taxa de desempre-
go na Grande São Paulo atingiu em
março, novamente, o recorde his-
tórico de 20,6% - o mesmo dos
meses de abril, maio e setembro de
2003. É o maior patamar registrado
desde que a pesquisa de emprego
e desemprego Dieese-Seade co-
meçou a ser realizada, em 1985.
Em março, o desemprego subiu de
19,8% para 20,6%. Isso significa
que mais 74 mil pessoas passaram
a engrossar a lista de desemprega-
dos na região, que agora tem cerca

Entre os dias 3 e 5 de maio
estarão abertas as inscrições aos
cursos profissionalizantes na Re-
gional Diadema, realizados em par-
ceria com o Senai.

Os cursos são de Matemática,
Trigonometria, Desenho Mecânico,
Controle de Medidas, Eletricista
Instalador e Comandos Elétricos.

Para a inscrição, os sócios e
dependentes maiores de 16 anos
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A subsede da CUT no ABC rea-
liza plenária sobre dependência quí-
mica e saúde mental amanhã, às
9h, na Sede do Sindicato, em São
Bernardo. A psicopedagoga Zélia
Alfeu Lopes debate o assunto com
Gerson Luiz dos Santos, diretor do
Sindicato dos Químicos do ABC e
Coordenador da Associação Antial-
coólica de São Paulo. O evento é
aberto a todos interessados.
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Estão reabertas as inscrições
para os cursos de violão e teclado
na Sede, em São Bernardo. As tur-
mas serão formadas em reunião
amanhã, às 14h30, também na
Sede. O valor da mensalidade é R$
37,10. Mais informações pelo tele-
fone 8272-4218, com Ricardo.

de duas milhões de trabalhadores
sem emprego.

O aumento da taxa foi provo-
cado pela demissão de 87 mil pes-
soas na indústria, 27 mil nos servi-
ços e 15 mil no comércio. O núme-
ro de sem-emprego só não foi mai-
or porque foram abertos 35 mil pos-
tos de trabalho no setor de serviços
domésticos e na construção civil.

O levantamento Dieese-Seade
divulgou ainda que, em fevereiro, o
salário médio do trabalhador dimi-
nuiu 2,1% e passou a ser de R$
1.007,00.

devem levar a carteirinha, último
holerite e documento de identifica-
ção.

Os desempregados devem le-
var carteira profissional, antiga
carteirinha de sócio e documento de
identificação.

As inscrições devem ser feitas
das 10h às 13h e das 14h30 às 18h
na Regional Diadema, av. Encarna-
ção 290, em Piraporinha.

Está desaparecido o
trabalhador José Salustiano
de Melo (foto), de 48 anos,
tio do companheiro Sandro
Rodrigues do Nascimento,
da Arteb. Ele vestia bermu-
da bege com listas pretas,
camiseta regata azul e calçava
sandálias havaianas. Ele é gordo,
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Termina na próxima sexta-feira,
dia 30, o prazo para entrega da de-
claração do Imposto de Renda. Es-
critório especializado atende na AMA-
ABC, ao lado da Sede, de segunda a
sexta das 8h às 18h e aos sábados
das 8h às 13h.

Para sócio, declaração simples
custa R$ 15 e completa R$ 25. Não-
sócio paga R$ 5 a mais. Precisa le-
var declaração do ano passado, in-
formes de rendimentos, comprovan-
tes de pagamentos e número do CPF.
O mesmo atendimento é feito nas
Regionais Santo André e Diadema.

branco, com cabelos lisos
curtos e escuros. Mede 1,70
metro e tem uma tatuagem
no braço.

 Foi visto pela última vez
próximo da agência da Caixa
Econômica em São Mateus.

Informações para 6113-2121 ou
9598-0066. Falar com Ana.
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Por que a maioria dos habitan-
tes da América Latina aceita trocar
a democracia por uma economia
forte? Por que a democracia é tão
pouco valorizada no Brasil? Pesqui-
sa feita com moradores dos 18 pa-
íses do continente colocou os bra-
sileiros em 15º lugar em termos de
democracia.

Estes assuntos serão debati-
dos na edição de amanhã do Tribu-
na no Ar, o programa de rádio do Sin-
dicato que é apresentado ao vivo
pelo coordenador da Regional
Diadema, Sérgio Nobre, todos os
sábados, das 12h às 13h, pela rá-
dio ABC, 1570 KHz. Para participar
basta ligar para  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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Eluma
Reunião amanhã, às 9h, na
Regional Santo André, para
discutir representação sindical.

Macisa
Reunião domingo, às 9h30, na
Sede do Sindicato, para discutir
PLR e ameaça de demissões.

Mark Grundfos
Reunião segunda-feira, às 17h30,
na Regional Diadema, para
discutir PLR.
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O deputado  federal Luiz Eduar-
do Greenhalg (PT-SP) debate esses
assuntos amanhã, 19h, no salão pa-
roquial da Igreja Bom Jesus, no Lar-
go de Piraporinha, em Diadema.
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