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A cidade comemora a Festa da Nossa Senhora do Pilar com shows

musicais gratuitos, missa, quermesse, procissão, parque de diversões,
comidas típicas e feira de artesanato.

• Amanhã tem passeio ciclís-
tico, com concentração às
9h30, no Paço. As inscrições
são gratuitas e podem ser feitas
no local a partir das 9h.

• Hoje, a partir das 18h, no pal-
co, tem forró com Néo dos Te-
clados, moda de viola com Ri-
beirão e Quinzino, forró pé de
serra com Forró Colado e Trio
Virgulino.

• Amanhã, a partir das 18h, no
palco, tem moda de viola com
Rancho Alegre e Ribeirinho,
MPB com Maíra e Banda,
reggae com Vibração Sol e rit-
mos do Maranhão com Mando-
rova. O encerramento fica por
conta de Arnaldo Antunes e
banda com o show Paradeiro.

• Domingo, a partir das 18h,
no palco, tem moda de viola
com Pedro Mulato e Andra-
de Filho, MPB com Banda
Brasil.com, música black,
funk, congada e samba com
Berimbrown e ritmos de
Alagoas com a banda Oxe.

• Domingo, às 17h, na Capela, a Cia de Ópera do ABC apresenta o
Concerto Sacro Ave-Marias

Todas as apresentações acontecem no
Teatro Municipal, no Paço, fone 4555-0086.
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Histórias de amor é uma comédia romântica que mostra
situações onde o amor é o problema e também a solução.
Hoje, às 20h. Ingressos a R$ 4,00 e R$ 2,00 (meia).

O espetáculo
Noite da  Viola
vai reunir o me-

lhor da música
sertaneja. Amanhã,

às 20h, grátis.

A peça Paixão e Morte de João de
Santo Cristo é uma adaptação da
música Faroeste Caboclo da banda
Legião Urbana. Conta a história de um
homem que sai de casa para falar
com o presidente. Domingo às 19h.
Ingressos a R$ 4,00 e R$ 2,00 (meia)

Duas peças serão encenadas na 5ª Mostra de Teatro do Serraria, que
acontece no Centro Cultural, na Rua Guarani, 790, fone 4056-4950. Grátis

Inútil canto é uma adaptação das obra de Plínio
Marcos e de Graciliano Ramos. A sociedade colo-
ca os párias nas prisões e os trata de uma forma
que fere a nossa própria condição de homem. Do-
mingo, às 19h30.

Quando as máquinas param tem texto de Plínio
Marcos e traça um retrato da dura realidade e de-
cadência da estrutura familiar. Amanhã, às 19h30.

Na 4ª edição do Túnel do Rock, tem performances de teatro, circo,
literatura, exposições, história em quadrinhos, vídeos e show com a
banda Deimos. Domingo, das 16h às 22h, no Centro Cultural Taboão,
na Av. D. João VI, 1.393, fone 4077-1634. O ingresso é um quilo de
alimento não perecível, menos sal e açúcar.
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Hoje, das 18h às 23h, tem
Luau da Cidade com as
bandas Chero di Mato,
Mandagoró, Revolucionários
do Sistema, Só no Chinelado
e Grupo Cultura Arte e Vida,
além de literatura de cordel,
acrobacias, dança contem-
porânea e shows circenses.
No Parque Celso Daniel, na
Av. Dom Pedro II, 940.

A Lenda do Quebra Nozes mistu-
ra a história clássica orquestrada
por Tchaicovski e o folclore brasilei-
ro com mamulengo, bumba-meu-
boi, cantigas de roda e frevo. Ama-
nhã e domingo às 16h no Teatro
Municipal, Praça IV Centenário. In-
gressos a R$ 10,00, R$ 8,00 (ante-
cipados) e R$ 5,00 (promocionais
para estudantes).

Na peça O cotidiano, o dia-a-dia trágico é representado de forma cômi-
ca, com improvisações a partir de manchetes de jornais. Amanhã, às
20h, no Teatro Elis Regina, Av. João Firmino, 900, fone 4351-3479. In-
gressos a R$ 3,00.

Dois filmes clássicos do diretor francês François Truffaut serão exibi-
dos no Teatro Cacilda Becker, no Paço, fone 4330-3444. Ingressos a R$
2,00 e grátis para maiores de 50 anos.
Os incompreendidos amanhã, às 20h, e domingo, às 16h.
Jules e Jim, uma mulher para dois amanhã, às 16h, e domingo
às 20h.

Interior D’Alma é o espetáculo que integra teatro e dança e busca trans-
mitir as realidades encontradas do interior da alma do ser humano em
situações emocionais ou culturais. Domingo, às 18h30, no Teatro Lauro
Gomes, com ingressos a R$ 8,00, revertidos a casas assistenciais. Rua
Helena Jacquey, 171, em Rudge Ramos. Fone 4368-3483.

O ministro da Fazenda, Antonio
Palocci, pediu prazo de mais 10 dias
para fazer um estudo sobre a correção
da tabela do Imposto de Renda. Foi
marcada uma nova reunião para o pró-
ximo dia 11, quando o ministro apresen-
tará o resultado dos estudos e fará uma

Os saldos dos atrasados da CPMF já
estão disponíveis na internet. Com o nú-
mero do seu CPF e sua senha você pode-
rá saber o total da dívida, o quanto já foi
pago e o que resta a pagar.

• Entre no site da Receita Federal
www.receita.fazenda.gov.br.

• No lado direito da tela clique em
Parcelamento.

• Na tela seguinte clique Paes -
Parcelamento Especial - Refis II.

• Na  tela seguinte clique em Extrato

conta Paes.
Aparecerão os locais onde você

digitará o seu CPF e o número da conta
(que é o número de sua senha recebida
em casa).

Ao acessar Extrato, se quiser, pode
emitir (imprimir) uma guia de DARF para
pagamento.

O site da Receita Federal poderá es-
tar congestionado hoje em razão do en-
cerramento do prazo da entrega da decla-
ração do Imposto de Renda.
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proposta aos trabalhadores.

Os sindicalistas da CUT que estive-
ram ontem em Brasília com Palocci de-
cidiram manter o ato de terça-feira. Na
segunda-feira tem reunião de mobili-
zação, na Sede do Sindicato, às 18h,
para organizar o ato.
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Disputa com os americanos foi causada pela venda de algodão
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É trabalhador
A produção agrícola brasileira
baterá novo recorde este ano. O
diferencial fica com o Nordeste,
que produzirá o dobro em relação
a 2003.

Valeu a troca?
Faz 30 anos que o Brasil perdeu
uma de suas maiores maravilhas
naturais, Sete Quedas, e ganhou
sua maior usina hidrelétrica, Itaipu.

Superpopulação
O Ibama estuda liberar a caça de
200 mil jacarés na reserva de
Cuniã, em Rondônia, devido ao
excesso dos animais na área.

Truculência
Sem tomar ciência das
reivindicações e nem negociar,
Alckmin ameaça demitir os
professores que estão em greve
nas Fatecs e ETEs.

Dia-a-dia
Na madrugada mais sangrenta do
ano, 12 pessoas foram
assassinadas na Grande São
Paulo na noite retrasada.

Ano-a-ano
Com apenas 2,3% da população
mundial, o Brasil é responsável
por 11% de todos os homicídio do
mundo.

Popularização
Empresa quer montar serviço de
TV a cabo a R$ 1,00 por dia.

Celebridade
Depois de virar cartum, revista em
quadrinhos, filme, peça de teatro e
ópera, O Menino Maluquinho,
personagem do cartunista Ziraldo,
vai ganhar série de TV.

E você, sabe?
A Câmara dos Deputados lançou
a campanha Fique Sabendo. A
população terá acesso a exames
gratuitos para detectar o vírus HIV,
da aids.

Cabeça no buraco
Segundo o Ministério da Saúde,
dos 600 mil brasileiros infectados
pelo vírus, cerca de 400 mil
desconhecem a situação.

A vitória do Brasil contra os
Estados Unidos na Organização
Mundial do Comércio (OMC) pode
ser comparada a um jogo em que a
Portuguesa Santista faça quatro a
zero na Seleção Brasileira.

A OMC é uma  instituição for-
mada por todos os países e define
o que pode e o que não pode no
comércio internacional. Quando um
país se sente prejudicado recorre a
ela, apesar de sempre dar razão aos
americanos.

A disputa começou quando o
Brasil protestou que o governo dos
Estados Unidos subsidiava a cultu-
ra de algodão no país, o que é proi-
bido pelas regras da OMC. Subsí-
dio é o que acontece quando o go-
verno de um país dá um auxílio em
dinheiro aos produtores locais.

A cada dólar recebido pelos
agricultores pela venda do algodão
o governo americano lhes dá outro
dólar. Com a ajuda o preço do algo-
dão norte-americano ficou bem mais
barato que o preço dos demais pro-
dutores ao redor do mundo.

Resultado: a participação dos

Os aposentados e pensionis-
tas de São Bernardo comemora-
ram como uma vitória o recuo do
prefeito de São Bernardo, Willian
Dib, que queria impor restrições à
gratuidade no transporte coletivo
a esses companheiros.

“Foi uma queda de braço
desde junho do ano passado,
quando a bancada de sustenta-
ção do prefeito na Câmara apro-
vou lei mantendo o transporte gra-
tuito somente aos aposentados
com mais de 60 anos e com ren-
da até R$ 480,00”, lembrou Wil-
son Ribeiro, presidente da AMA-
ABC - Associação dos Metalúr-
gicos Aposentados do ABC.

Ele disse que a entidade se
posicionou contra essa discrimi-
nação e iniciou a mobilização.
“Realizamos várias passeatas e
atos de protesto em frente à Câ-
mara denunciando essa ofensi-
va sobre nossos direitos”, expli-
cou Wilson.

Com a pressão dos aposen-
tados, a Câmara suspendeu a
aplicação da nova lei e iniciou
cadastramento para acabar com
as carteirinhas falsificadas.

Mesmo assim, Wilson expli-
cou que os aposentados continua-
ram pressionando: “Passamos a
fazer uma vigília permanente nas
sessões da Câmara como forma
de manter nosso protesto”.

Nesta quarta-feira, a Câma-
ra aprovou nova lei, recuperando
o texto original aprovado em 1989,
que instituiu transporte gratuito
aos aposentados e portadores de
deficiência.

produtores americanos no merca-
do mundial de algodão mais que
dobrou, e o Brasil perdeu 480 mi-
lhões de dólares em consequência
dessa prática.

No início desta semana, a or-
ganização surpreendeu o mundo
inteiro e condenou a política ameri-
cana pelo subsídio. Isto significa que
o governo dos EUA está proibido de
dar aquele dólar a mais aos produ-
tores de algodão.

Desta forma, o preço do pro-
duto vai subir nos Estados Unidos
espantando os compradores que
irão buscar o algodão em outros
países, inclusive no Brasil,  que au-
mentarão suas exportações porque
seus preços ficarão mais baixos que
os do EUA.

Os Estados Unidos ainda po-
derão recorrer, mas é pouco prová-
vel que a sentença definitiva seja
diferente.

Assembléia com os trabalha-
dores dos dois turnos da Volkas
aprovou ontem a proposta de ante-
cipação da primeira parcela da
PLR para o próximo dia 7. As ne-
gociações sobre o valor total pros-
seguem.

Os 130 trabalhadores na Mark
Grundfos, em São Bernardo, tam-
bém aprovaram ontem a proposta
e vão receber a primeira parcela até
o dia 31 de julho.

Imposição
O Sindicato iniciou mobilização

entre os trabalhadores na Usimatic
contra a imposição da PLR. Também
acionou os órgãos fiscaliza-dores
porque a empresa passou por cima
da comissão eleita pelos trabalhado-
res e impôs valor e metas de PLR.

“Queremos definir a PLR com
a participação dos trabalhadores.
Senão, a empresa entra na ilegali-
dade, pois fere lei”, avisou o diretor
do Sindicato José Paulo Nogueira.

Ele explicou que a direção da
Usimatic impôs o acordo depois que
as negociações com a comissão
entraram num impasse sobre o va-
lor. A partir daí as chefias pressio-
naram e até distribuíram advertên-
cia para que uma lista fosse as-
sinada pelos companheiros.

Nesta segunda-feira os traba-
lhadores na TRW-Diadema vão às
urnas escolher os novos membros
da Comissão de Fábrica e preen-
cher uma vaga aberta no Comitê Sin-
dical de Empresa.

Uma chapa, a Unidade Sindi-
cal, concorre à Comissão. Ela é for-
mada pelos companheiros Celso
Donizete do Santos, Nivaldo Nunes
Bezerra, o Sapão e Pedro Rodri-
gues dos Santos. Para o Comitê
concorre José da Silva, o Zezinho.

Usimac
Reunião hoje, às 17h, na Regional
Diadema, para discutir PLR.

B. Grob
Reunião hoje, 17h30, na Sede do
Sindicato, para discutir PLR e
problemas internos.
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Trabalhadores na Volks receberão a primeira parcela no dia 7 de maio

Os companheiros na Mark Grundfos também aprovaram proposta de PLR
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O presidente da CUT Nacional,
Luiz Marinho, considerou “lamentá-
vel” o aumento real de apenas 1,4%
dado pelo governo federal ao salário
mínimo ontem, que foi dos atuais R$
240,00 para R$ 260,00, a partir de 1º
de maio. Segundo o dirigente, “a con-
tinuar nesse ritmo, o valor do míni-
mo só será dobrado em 50 anos”.

Ele defendeu salário de R$
300,00, como pedia a CUT, e dis-
se que o debate sobre o mínimo
“beira a hipocrisia” já que para ele
sempre “sobram as migalhas do
orçamento”. Marinho afirmou ain-
da que a direção da Central conti-
nuará “insistindo para que o gover-

no federal adote uma política vi-
sando a recuperação do salário
mínimo”, para que em 20 anos ele
atinja o valor determinado pela
Constituição, que hoje seria de R$
1.442,46, conforme as contas do
Dieese. Suas declarações cons-
tam de nota oficial distribuída no
final da tarde de ontem.

Para o presidente do Sindica-
to, José Lopez Feijóo, “o aumento
do mínimo é frustrante”. Ele afirmou
que o governo deveria ter acatado
as propostas da CUT para o míni-
mo de R$ 300,00 e de adoção de
uma política de recuperação do sa-
lário a seus níveis constitucionais.
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O  ministro do Trabalho, Ricar-

do Berzoini, comandará debate so-
bre a reforma sindical. Ele comenta-
rá a posição do governo com rela-
ção ao texto aprovado no Fórum Na-
cional do Trabalho e as expectativas
de sua tramitação no Congresso.
Será na terça-feira, dia 4, no Instituto
Coração de Jesus, a partir das 19h.

O evento  é uma oportunidade
para cobrar do governo agilidade
para que a proposta seja votada o

quanto antes. O Instituto fica na rua
Xavier de Toledo, 243, no Centro de
Santo André, esquina com a rua
Siqueira Campos.

Previdência
Foi cancelado o debate de hoje

sobre com Amir Lando por proble-
mas de agenda do ministro. A as-
sembléia da AMA está mantida para
às 14h30, quando o deputado fe-
deral Vicentinho lançará a Cartilha
do Idoso.
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