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MAUÁSANTO ANDRÉ

SAO CAETANO

Espetáculo infantil com bonecos,
conta a história do encontro de
duas crianças de diferentes reali-
dades: uma menina rica, perdida
pelas ruas, e um menino de rua.
Amanhã, 15h. Sesc São Caeta-
no. Rua Piauí, 554, Bairro Santa
Paula. Ingresso: R$ 3,50, R$ 2,50
(usuário matriculado) e R$ 1,30
(trabalhador no comércio e de-
pendentes). Fone 4223-8800.

Cidade Azul

Brincando em Cima Daquilo - Comédia teatral do prêmio Nobel, Dario Fo,
e Franca Rame, discute a situação da mulher após a revolução feminista
da década de 1960. Amanhã, 21h. Teatro Municipal, no Paço. Ingresso:
R$ 10,00. Fone 4433-0789.

Orquestra Filarmônica de São
Bernardo - Interpreta peças
clássicas, óperas, balés, MPB
e outras. Amanhã, 20h30. Pra-
ça Zequinha de Abreu, Bairro
Jordanópolis. Grátis

Auto da Alma - Peça escrita em 1518 por Gil
Vicente, defende a imortalidade da alma. De
acordo com os merecimentos, a alma iria
para o céu, o purgatório ou o inferno. Ama-
nhã e domingo, 20h. Casa de Cultura & Artes
do Instituto Henfil. Rua Porto Feliz, 323, Jar-
dim Haydee (lateral do antigo Educandário).
Ingresso: R$ 4,00. Fone 4555-1249.

Procurando Nemo - Animação dos
Estúdios Pixar de 2001. Nemo, um
jovem peixe palhaço, é levado de
casa inesperadamente. Marlin, seu
pai, embarca numa verdadeira aven-
tura para salvá-lo. Hoje, 10h, 14h e
17h. Centro Cultural Inamar. Rua An-
tonio Sylvio Cunha Bueno, 1322. Grá-
tis. Fone 4043-5476.

Meu Tio o Iauaretê - Adaptação de
texto de Guimarães Rosa. Excluído
socialmente e mandado para o ser-
tão por um fazendeiro, Macuncoso se
revolta contra o homem e se trans-
forma em onça. Sábado, 19h30. Cen-
tro Cultural Serraria. Rua Guarani,
790. Grátis. Fone 4056-4950.

Jaci Janiny - Cantora de São Bernardo
interpreta clássicos da MPB. Hoje, 20h.
Câmara de Cultura Antonino Assump-
ção. Rua Marechal Deodoro, 1.325,
Centro. Ingresso grátis (disponível uma
hora antes). Fone 4125-0054.

JORNADA CIDADÃ

Hoje, segundo painel

Lançado fórum permanente
de defesa dos direitos da infância

José Lopez Feijóo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
Marco Antônio da Silva Souza,  Projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo

Neide Vianba Castanha, Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes
Patrícia Saboya, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
Patrus Ananias, ministro do Desenvolvimento Social e Combate a Fome

Nilmário Miranda, secretário Especial dos Direitos Humanos
Paulo Roberto Uchoa, secretário Nacional Antidrogas

Jair Meneguelli, presidente do Conselho Nacional do SESI

Surgiu o primeiro resultado
da Jornada Cidadã. É a

constituição de um fórum
regional  permanente para a

defesa dos direitos da
infância e reunirá as mais

de 60 entidades e
instituições (entre

prefeituras da região,
sindicatos e ONGs) . A
proposta de criação do

fórum foi apresentada na
noite de quarta-feira pelo

presidente do Sindicato dos
Químicos do ABC, Paulo

Lage, no final do primeiro
painel de debates da

Jornada, que discutiu o
trabalho infantil.

“O nosso desafio é um
movimento constante aqui no

ABC de combate à
exploração infantil. Nós, dos

sindicatos, aprendemos a
defender os direitos dos

trabalhadores, mas pouco
fazemos pelos direitos dos
filhos dos trabalhadores”,
reconheceu Paulo Lage.

A proposta de criação do
Fórum será também

debatida hoje, quando
acontece o segundo painel

da jornada, na Sede do
Sindicato, e que vai discutir
o uso de drogas e o abuso

sexual de crianças e
adolescentes.

Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil e Uso de Drogas. A partir das 18h, na Sede do Sindicato

A partir das 16h haverá caminhada entre a Praça da Matriz de São Bernardo e a Sede do Sindicato.

Luiz Melodia e Paula Lima  Show musical em que mostram seus tra-
balhos solo e também cantam em dueto. Amanhã, 21h. Sesc Santo
André. Rua Tamarutaca, 302, Vila Alice. Ingresso: R$ 5,00 a R$ 14,00.
Fone 4469-1250. Passeata quarta-feira ao lado do Paço de Santo André com crianças

do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil



NOTAS E RECADOS

Lugar de criança é no orçamento
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Debate sobre
flotação

CÂMARA MUNICIPAL SBC

CRIANÇA E ADOLESCENTE

Mesa que debateu o trabalho infantil quarta-feira à noite no Sindicato dos Químicos do ABC

AGENDA

Sinais de crescimento causam desemprego

PESQUISA DIEESE

Aprovada PLR
na Isringhausen

CONQUISTA

Ficou com vergonha
O senador César Borges (PFL-
BA) retirou projeto que acabava
com a punição do político que
compra votos.

Confiança
Em Santo André, João Avamileno
acredita que vai vencer as
eleições para prefeito ainda no
primeiro turno.

Coadjuvantes
Na capital, o deputado Fleury Filho
quer ser o candidato do PTB à
prefeitura, enquanto o PSTU vai
lançar o bancário Dirceu
Travesso.

Mostrando serviço
Será que a Marta vai conseguir
desmontar a máfia do lixo, como
fez com a máfia do transporte
coletivo?

Abrindo caminho
A comitiva que viaja com Lula
para a China neste domingo vai
contar com mais de 350
empresários.

Sem baixa
A CUT disse que a manutenção
da taxa de juros em 16% ao ano
só faz crescer a desesperança
dos desempregados.

Recomeço
Cassado como um dos anões do
Orçamento, o ex-presidente da
Câmara Federal, Ibsen Pinheiro, é
candidato a vereador pelo PMDB,
em Porto Alegre.

Bandidos?
No Grande ABC, 75% das
empresas de vigilância são ilegais.

Limpando a área
As fraudes foram responsáveis
pela maior parte do cancelamento
dos 1,3 milhão de títulos eleitorais
irregulares.

Ocupações
Exército americano mata 40
iraquianos em festa de
casamento, enquanto o exército
israelense mata 10 palestinos em
protesto pacífico.

Em assembléia ontem, os
companheiros na Isringhausen, em
Diadema, aprovaram a proposta de
PLR negociada pelo Sindicato.

O pessoal vai embolsar a primei-
ra parcela no dia 30 de junho, enquan-
to a segunda parcela será paga  até
20 de janeiro do próximo ano.

Opinião corrente no debate so-
bre o trabalho infantil é o pouco cui-
dado que o poder público tem com
o tema nos orçamentos da União,
estados e prefeituras. “Tem de ha-
ver uma pressão social para que o
tesouro destine recursos fixos ao
setor e para privilegiar a aprovação
de emendas parlamentares volta-
das para a criança e o adolescen-
te”, recomendou Maria do Rosário
Santos, assessora da Frente Par-
lamentar de Defesa dos Direitos da
Criança.

A crítica mais pesada sobre a
pouca importância dada ao assun-
to nos orçamentos partiu de Jus-
sara de Goiás, coordenadora do Ins-
tituto de Estudos Sócio Econômicos
(Inesc). O Instituto estuda o espaço
que projetos voltados à infância ocu-
pam nos orçamentos públicos. “Não
existem destinações exclusivas.
Projetos inteiros são aprovados,
mas as verbas não. O que aconte-
ce é que eles se perdem nos orça-
mentos porque a liberação de dinhei-
ro contempla apenas parte deles”,
criticou.

Segundo ela, isso tudo ocorre
por causa de uma visão distorcida
que há no Brasil sobre o trabalho
infantil. “A elite sempre nos fez acre-
ditar que o filho do pobre tem que
trabalhar para não se tornar um va-
gabundo. Essa mesma elite sem-
pre se negou a colocá-los na esco-
la, porque sabe que a escola é um
espaço onde aprenderão a pensar.

A correção anual da tabela do
Imposto de Renda foi aprovada na
quarta-feira pela Comissão de Fi-
nanças e Tributação da Câmara dos
Deputados.

A proposta prevê a correção da
tabela pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Ampliado (IPCA), do IBGE.
Trata-se de um substitutivo do de-

“Dezenas de negociações es-
tão acontecendo com os empresas
e novos acordos serão assinados
na próxima semana”, disse David
Carvalho, diretor do Sindicato.

Mangels - Segunda-feira tem
assembléia na porta da fábrica para
discutir PLR.

Com aprovação da proposta, a primeira parcela será acertada dia 30 de junho

E a pensar como deve ser a socie-
dade”, declarou.

A secretária de Política Sociais
da CUT São Paulo, Maria Isabel,
membro do Conselho Nacional de
Direitos da Criança, disse que a vi-
gilância da sociedade deve ser so-

bre todo o poder público, já que to-
dos ficam na expectativa de progra-
mas federais. “No orçamento do
governo Alckmin deste ano não há
nenhuma dotação específica e o
mesmo ocorre na maioria dos mu-
nicípios”, afirmou.

A visão elitista de que o filho
do pobre deve trabalhar desde pe-
queno predominou com muita for-
ça na cultura brasileira até um
passado recente.

“A articulação da sociedade
em favor da infância só ganhou
corpo na década passada”, dis-
se a representante da Unicef no
Brasil, América Ungaretti.

Combate ao trabalho
infantil é tema recente

Segundo ela, em 1995 eram
em torno de 9,5 milhões de crian-
ças trabalhadoras em todo País.

Esse número foi reduzido à
metade atualmente, porém ela afir-
ma que os números só diminui-
rão com a redução da pobreza no
Brasil. “É necessário que as fa-
mílias destas crianças tenham tra-
balho e renda”, acrescentou.

TABELA DO IR

Comissão de Finanças aprova correção
putado Paulo Afonso (PMDB-SC), ao
projeto do ex-deputado e atual minis-
tro do Trabalho, Ricardo Berzoini.  Se
aprovada em plenário, só entrará em
vigor em 1º de janeiro do segundo
ano seguinte à sua publicação.

Embora estabeleça a correção
anual, o projeto aprovado pela Co-
missão não atende à reivindicação

dos trabalhadores que pedem a cor-
reção já da defasagem da tabela.
Isso o governo pode fazer para va-
ler imediatamente e a resposta será
conhecida dia 1º de junho.

Foi para essa data que o Minis-
tério da Fazenda prometeu apresen-
tar um índice durante audiência com
sindicalistas do último dia 11.

Scorpios
Reunião amanhã, na Regional
Diadema, às 16h, para debater
proposta de PLR.

Carbono Lorena
Reunião quarta-feira, dia 26, na
Regional Santo André, às 15h30,
para discutir mudanças no horário,
PLR e problemas internos.

Amanhã, último
dia de inscrição

CURSO DE INGLÊS

Encerram-se amanhã as ins-
crições para o curso de inglês na
Regional Santo André. O valor men-
sal é R$ 25,00 e as apostilas e CDs
do curso todo custam R$ 60,00, di-
vididos em três parcelas.

 As inscrições podem ser fei-
tas das 9h às 17h, na Regional, rua
Senador Fláquer, 813, Centro, tele-
fone 4990-3052. Informações  pelos
telefones 3439-2803 e 3439-3563

A indústria e o comércio da
Grande São Paulo geraram 124 mil
postos de trabalho em abril. Esta
quantidade, entretanto, foi insuficien-
te para incorporar ao mercado de
trabalho as 168 mil pessoas que pro-
curaram emprego no mês.

Como resultado, mais de 44 mil
das pessoas que saíram atrás de
serviço não conseguiram colocação,
aumentando para 2,044 milhões os
desempregados na região. É o quarto
mês seguido que a taxa sobe.

Procura aumentou
Isto ocorreu porque aumentou

a produção da indústria, as vendas
no comércio etc. Sempre que a eco-
nomia se recupera, um grande nú-
mero de pessoas que havia desisti-
do de procurar emprego (os chama-
dos desempregados por desalento)

volta a batalhar uma vaga.
Infelizmente, o número de pos-

tos de trabalho abertos na Grande
São Paulo foi inferior ao número de
pessoas que retornou ao mercado.
Por isso a quantidade de desempre-
gados aumentou.

A taxa agora representa 20,7%
da PEA (população economica-
mente ativa), o maior percentual
desde que a pesquisa começou a
ser feita pela Fundação Seade-
Dieese, em 1985. O recorde era
20,6% e foi registrado nos meses
de março de 2004, abril, maio e se-
tembro de 2003.

O salário pago na região tam-
bém continua em queda, só que
pelo terceiro mês consecutivo. O
vencimento médio do trabalhador
caiu 1,5% em março em relação a
fevereiro, passando para R$ 943,00.

A Câmara de São Bernardo
debate na segunda-feira o pro-
cesso de flotação em teste no
Rio Pinheiros.

Com a flotação, que é um
processo de limpeza do rio, o
governo estadual pretende jogar
a água na Represa Billings para
aumentar a produção de ener-
gia da Usina Henry Borden, em
Cubatão.

Entidades ambientais ava-
liam que a flotação não garanti-
rá grau de potabilidade suficien-
te para despejar a água do rio
na Billings, manancial de abas-
tecimento.

O debate está sendo orga-
nizado pela Comissão do Meio
Ambiente da Câmara e começa-
rá às 19h no plenário.

Liberdade de imprensa e o
caso do jornal norte-americano The
New York Times é o tema em deba-
te no Tribuna no Ar de amanhã.

O coordenador da Regional
Diadema do Sindicato e apresenta-
dor Sérgio Nobre discutirá o assun-
to com Rodolfo Martino, professor
de Jornalismo e Crítica da Mídia na
Universidade Metodista. Você pode
participar pelo telefone 4435-9030.
O programa vai ao ar pela Rádio
ABC-AM 1570 KHz, das 12h às 13h.

O Primeiro
Emprego no ABC

O TV CUT
deste sábado traz
uma reportagem
mostrando como
funciona o Con-
sórcio Social da Juventude do ABC
que capacita e encaminha jovens ao
mercado de trabalho. No estúdio,
Carlos Alberto Gonçalvez, o Krica,
diretor do Sindicato, fala sobre o
tema.

O programa traz ainda repor-
tagens sobre o Grito da Terra, ma-
nifestação que reuniu em Brasília tra-
balhadores rurais de diversas re-
giões do país. O TV CUT vai ao ar
todos os sábados, na Rede TV, das
15h15 às 15h45.

Arlindo Sampaio dos Santos,
pai do companheiro Carrapicho, as-
sessor de base do Sindicato, vai se
submeter a complicada cirurgia no
coração e precisa com urgência de
doadores de qualquer tipo de san-
gue. Quem puder colaborar deve
comparecer no Instituto Dante Paz-
zanese, na avenida Dr. Dante Paz-
zanezze, 500 - em frente ao Detran,
no Ibirapuera, em São Paulo. Fone
5085-4000. O estacionamento é li-
berado para doadores. Mais infor-
mações com o próprio Carrapicho,
no 4128-4200, ramal 4272.

Imprensa em discussão

Doação de
sangue urgente


