Tribuna Metalúrgica do ABC

4

Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2005

Nº 1955 - Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2005

Pesquisa IBGE

Desenho é a atração
deste domingo, às 16h em ponto, na
Sede do Sindicato. A entrada é gratuita
para associados, familiares
e convidados.

São Bernardo
Dois filmes encerram o Ciclo de Cinema Internacional no Teatro Martins
Pena, na Praça Marquês de Alegrette, 44, Vila Gonçalves. Telefone 41237891. Ingressos a R$ 2,00:
Histórias Mínimas - Filme argentino sobre o encontro das histórias de
vidas de um velho, de uma jovem e de um homem na Patagônia. Amanhã, às 20h, e domingo, às 16h.
Osama - Filme afegão que conta a história de menina que se veste como
menino para poder trabalhar. Sua farsa é descoberta na escola, quando
tem a primeira menstruação. Amanhã, às 16h, e domingo, às 20h.
A Banda Sudaca apresenta uma música que mescla ritmos da música
negra e latina. Hoje, às 20h, na Câmara de Cultura, Rua Marechal
Deodoro, 1.325. Telefone 4125-0054. Ingressos podem ser retirados uma
hora antes.
O Trenzinho Villa Lobos associa a música de Heitor Villa Lobos a espetáculo infantil de bonecos. Amanhã, as 16h, no Centro Cultural Lázaro
Pinto de Azevedo, Rua Alfredo Bernardo Leite, 1.205, Taboão, telefone
4178-4856. Grátis.
A peça Remoto Controle mostra a relação de uma família com a televisão. Amanhã, às 20h, no teatro Lauro Gomes, Rua Helena Jacquey,
171, Rudge Ramos. Telefone 4368-3483. Ingressos a R$ 5,00.

São Caetano
Cris Aflalo, neta do compositor
cerarense Xerêm, canta músicas
de raiz do avô, hoje, às 20h, no
Sesc São Caetano. Rua Piauí, 554,
telefone 4224-8800. Ingressos de
R$ 4,00 a R$ 10,00.

Santo André
A peça Sinfonia do Tempo apresenta uma crônica de relações familiares ao longo de três gerações, nas décadas de 30, 50 e 70. Com a
Cia. Filhos do Dr. Alfredo. Amanhã, às 21h, e domingo, às 18h, no
Teatro Municipal (Paço). Ingressos a R$ 10,00 e R$ 5,00 (antecipados). Telefones 4433-0780 ou 4433-0789.
Paulinho Moska mostra sua mistura de rock com MPB hoje, às 20h,
no Sesc Santo André. Rua Tamarutaca, 302, telefone 4469-1200. Ingressos de R$ 5,00 a R$ 14,00.
O Museu de Santo André expõe objetos de seus 90 anos, fotos sobre o desenvolvimento da cidade entre os anos 20 e 60, retratos de
sua gente e o trabalho do médico Octaviano Gaiarsa. De segunda a
sexta-feira, das 9h às 16h30, e sábados, das 9h às 14h50. Rua Senador Fláquer, 470. Grátis.
Paranapiacaba.
Conheça seu modo de
produção, suas peças e
o interior aconchegante
das casas de madeira.
Visitas monitoradas todos
os sábados e domingos
com agendamento no
Centro de Informações
Turísticas de
Paranapiacaba. Largo
dos Padeiros, s/nº.
Telefone 4439-0237.
O Grupo Inspiração encena a comédia Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, sobre os encontros e desencontros de
dois jovens apaixonados. Todo sábado e domingo, às 20h, até 27 de
março. Parque Escola, na Rua Anacleto Popoti, 46, Valparaíso. Telefone 4438-5008. Grátis.
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Quantidade de mulheres
é maior que a de homens.
Violência mata mais os jovens
A Síntese dos Indicadores
Sociais, divulgada ontem pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), mostra que
a violência fez aumentar o
número de mulheres em relação
ao de homens. Aumentou o
tempo em sala de aula, porém
um terço dos adultos tinha
menos de quatro anos de
estudos completos, em 2003.
Os pobres têm maior
participação na renda que ainda
é fortemente concentrada. Veja
na página 3 outros indicadores
da pesquisa.

Desemprego afeta mais jovens e quem tem mais tempo de estudo

Leia também

Tarifa zero chega ao
Congresso Nacional

Deputados querem
aumento já

Baseado na campanha do Sindicato, o
deputado Vicentinho apresentou projeto
de lei que prevê a isenção de tarifas
bancárias das contas que o trabalhador
recebe seu salário.

Na primeira reunião sob o comando de
Severino Cavalcanti (PP-PE), a Mesa
Diretora da Câmara dos Deputados aprovou
aumentos de 67% nos salários e de 40% da
verba de gabinete.

Página 2

Página 3

Domingo tem
O Espanta Tubarões
no Sindicato.
Página 4
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NOTAS E RECADOS
Quem acredita?
O deputado federal Jader Barbalho
nega que pertença à máfia do
mogno que opera no Sul do Pará,
conforme relatório do Ministério
Público.
Fome
A Vale do Rio Doce aumentou o
preço do minério de ferro em 71%.
Cana nele!
No Espírito Santo, o ex-presidente
da Assembléia, José Carlos
Gratz, foi condenado a 15 anos de
prisão por contrato superfaturado.
Só de boca
Deputados e senadores protestam
contra o troca-troca entre partidos,
mas o projeto de reforma política
implantando a fidelidade partidária
continua dormindo no Congresso.
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Mordida
Neste ano, 20 milhões de pessoas
vão declarar Imposto de Renda.
Vale tudo
A Petrobrás desenvolveu
tecnologia para produzir biodiesel
a partir da soja, girassol, nabo,
canola e amendoim.
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CIPA

PESQUISA IBGE

Vicentinho apresenta projeto

Eleição na Cofap
e Apis Delta

Renda, população, emprego e estudo

O deputado Vicente Paulo da
Silva, o Vicentinho (PT-SP), apresentou ontem na Câmara Federal
projeto de lei que proíbe a cobrança
de tarifas bancárias nas contas.
O parlamentar quer impedir as
instituições financeiras de cobrar
tarifas ou qualquer outra forma de
contrapartida pela prestação de serviços bancários aos companheiros
que forem obrigados a abrir contas
para o recebimento de seus salários em banco determinado pelo patrão.
Ele entende por serviços bancários abertura, manutenção e movimentação de conta corrente; trans-

ferência, depósitos e ordens de crédito; fornecimento de talões de cheques; consultas de saldos em terminais eletrônicos; emissão por terminal eletrônico de extrato; e outros.
Vicentinho lembrou declaração
do presidente do Sindicato, José
Lopez Feijóo, para defender o projeto. A categoria conseguiu aumento
real de 4% em 2004, o melhor resultado em dez anos, e não é justo
que os bancos fiquem com metade
deste valor apenas por depositarem
nosso salário, disse Feijóo. Apresentamos o projeto para corrigir
essa distorção, acrescentou
Vicentinho.

Os companheiros na Magneti
Marelli-Cofap, de São Bernardo, elegem a Cipa hoje.
O Sindicato apóia os candidatos comprometidos com a luta por
melhores condições de trabalho.
Vote neles: Milton de Oliveira, o Milton Inspetor, nº 1, e José Cícero de
Melo, o Ferro Velho, nº 7, na Usinagem; Nilton Costa Aguilar, o Mosquito, nº 6, e Gildásio Benvindo Candido, o PT, nº 3, na Fundição. Vote
certo!
Apis Delta - Os companheiros
na Apis Delta também vão hoje às
urnas para eleger a nova Cipa.
Os candidatos apoiados pelo
Sindicato são Cláudia Alexandra
Rodrigues, nº 2; Marcos Aurélio
Braga, nº 3; e Andréa Ferreira de
Souza, nº 5.

TV CUT/TRIBUNA NO AR

Economia solidária
e Jairo Bauer

Correção de rota
A Justiça Federal está reformando
as sentenças do ex-juiz Rocha
Mattos, que absolveu financeiras
envolvidas em sonegação fiscal e
gestão fraudulenta.

Festança
Mesmo morando em Mauá, tem
vereador que não quer abrir mão
de um absurdo auxílio moradia de
R$ 1.350,00 mensais.
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TARIFA ZERO

Tenho a força
No ano passado, as micro e
pequenas empresas criaram 150
mil postos de trabalho.

Queda de braço
Brigando feio há cerca de dois
anos, montadoras e revendedoras
já entraram com dezenas de
ações na Justiça.
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Solidariedade reforça luta - Os companheiros do Comitê Sindical na
Federal Mogul visitaram ontem os acampados em frente a Godks, em
Diadema, quando entregaram dezenas de quilos de alimentos, resultado de arrecadação realizada entre os trabalhadores. É nosso estímulo à
luta, com a certeza de que eles terão as suas reivindicações atendidas,
disse o coordenador do CSE, Antonio Campos, o Boquinha.

No TV-CUT
que vai ao ar amanhã pela Rede TV,
canal 9, a partir
das 14h15, apresentará três matérias tratando de economia solidária e cooperativismo e uma entrevista com a secretaria de inspeção do
trabalho do Ministério do Trabalho,
Ruth Vilela, que relaciona escravidão
com o assassinato da irmã Dorothy.
O TV CUT vai ao ar todo sábado, às
14h15, pela Rede TV, canal 9.

REFORMA SINDICAL

Lula debate proposta
Representantes das centrais
sindicais e entidades empresariais
serão recebidos hoje pelo presidente Lula para discutir o encaminhamento da reforma sindical ao Congresso Nacional.
A audiência será acompanhada também pelo ministro do Traba-

lho, Ricardo Berzoini, que quartafeira entregou a proposta simbolicamente ao presidente da Câmara
Federal, deputado Severino Cavalcanti (PP-PE).
Ela será enviada oficialmente
na próxima semana e deve ser votada ainda este ano.

Juventude
O médico Jairo Bouer, especializado em temas relacionados à
juventude, é o convidado de amanhã no Tribuna no Ar, o programa
de rádio que o Sindicato apresenta
aos sábados das 12h às 13h pela
Rádio ABC-AM, 1570 Khz. Você poderá participar telefonando para
4435-9030.

Acompanhe as outras conclusões da pesquisa
Renda de ricos e pobres

O rendimento dos 10% mais ricos era
18 vezes maior que o dos 40% mais pobres e essa proporção caiu para 16,9
vezes.
Enquanto a renda média dos pobres caiu
3%, a dos ricos caiu 9%.

População é de 173 milhões
Desse total, 75 milhões estão na região
Sudeste. No Estado de São Paulo são
38,8 milhões, sendo que na região metropolitana moram 18,6 milhões de pessoas, a maior concentração do País.

Desemprego e estudo

O desemprego afeta mais os jovens, as
mulheres e os que têm mais de oito anos
de estudo.
Enquanto a taxa de desemprego total ficou em 9,7%, entre os jovens de até 17
anos chegou a 19%, e para quem tem entre 18 a 24
anos o percentual ficou em 18%.
A explicação é que jovens e mulheres entram no mercado de trabalho para ajudar a família e para pagar os
estudos.

PRÉ-VESTIBULAR

Amanhã é último
dia de inscrição
O Núcleo Grande Otelo do
curso pré-vestibular na Regional Diadema encerra amanhã
as inscrições. Os interessados
devem apresentar cópias do
RG, CIC, comprovantes de residência e renda, histórico escolar e duas fotos.
A taxa é de R$ 26,00 mensais para o pagamento das
apostilas. As aulas são realizadas aos sábados, das 8h às
19h30, e aos domingos das 8h
ao meio-dia.
Mais informações com
Roberto Leandro pelo telefone
7168-2903 ou Érica 9597-4002.

Crianças trabalhando

O número de crianças ocupadas na faixa etária de 5 a 13 anos chega a 1,3 milhão. Esse quadro é responsável, em
parte, pela evasão escolar, que ainda
atinge cerca de 5 milhões de crianças e
adolescentes de 5 a 17 anos. O percentual de crianças
e adolescentes de 10 a 15 anos que trabalha e não recebe salário chega a 65% no Nordeste.

Poucas escolas

Boa parte dos estudantes não consegue
terminar o 2º grau por causa das poucas
escolas de ensino médio, principalmente nas cidades pequenas.
Essa pouca oferta de ensino público fez
com que a rede privada ocupasse o espaço, e hoje representa um terço dos colégios no País.

Mais mulheres que homens

A violência fez aumentar o número de mortes entre jovens do sexo masculino, fazendo a taxa cair para 95 homens para cada
100 mulheres.
No Rio, essa proporção chega a 86 homens para cada 100 mulheres.
Na faixa dos 20 a 24 anos, a taxa de mortes violentas entre os homens é dez vezes superior que a das mulheres.

EFEITO SEVERINO

Mesa aprova aumento a deputados
Já na primeira reunião sob o
comando de Severino Cavalcanti
(PP-PE), a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados aprovou as duas
medidas -aumento de 67% nos salários e de 40% da verba de gabinete- que o parlamentar usou como
bandeira eleitoral.
Os reajustes custarão, pelo
menos, R$ 180 milhões, se aprovados pelos plenários da Câmara e do
Senado. Como o orçamento da Câmara neste ano é de R$ 2,5 bilhões,
será preciso pedir recursos extras
ao Tesouro.
A verba de gabinete, utilizada
pelos deputados para contratar assessores, subiria de R$ 35 mil para
R$ 50 mil, e o salário dos congressistas aumentaria dos atuais R$

12.847,00 para R$ 21.500,00, retroativos a janeiro. Em 2006, esse
valor passaria a R$ 24.500,00.
A elevação dos salários terá impacto sobre as Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, no
chamado efeito cascata, já que deputados estaduais e vereadores
têm salários calculados com base
na remuneração dos deputados federais.
A decisão da Mesa Diretora
provocou reações ásperas, mas não
houve manifestações entre os parlamentares de que haverá mobilização para derrotar a proposta.
O governo não se mete nisso,
isso é uma questão da Casa, disse Professor Luizinho, líder do governo.
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DICA DO DIEESE

A proposta da CUT
para ampliar o CMN
No seu trabalho, você já passou pela situação de um pequeno
grupo de duas ou três pessoas que,
sem dialogar com os demais, fixa
as metas de desempenho e tenta
passá-las goela abaixo para o restante da empresa?
É algo assim, pouco democrático, o que acontece em relação ao
Conselho Monetário Nacional
(CMN). Desde 1964 ele fixa as diretrizes da política monetária, de crédito e de câmbio. Cabe a ele definir
a meta de inflação anual e os rumos
da política de juros, de câmbio, do
crédito. Portanto, trata-se de um órgão vital.
Tradicionalmente, o conselho
sempre teve participação de representantes de diferentes setores, inclusive de trabalhadores. Já chegou
a contar com 27 membros. Afinal, o
que se discute ali não interessa apenas ao setor financeiro, mas também às empresas e aos trabalhadores. Portanto, o Conselho pode e
deve ter a participação de diferentes agentes econômicos. São eles
que, em última análise, terão de arcar com as consequências diretas
das decisões tomadas.
É o caso, por exemplo, das metas de inflação muito apertadas ou
taxas de juros que não possibilitam
o efetivo acesso ao crédito, como
acontece agora. O Conselho decidiu fixar uma meta apertada de 5,1%
de inflação para 2005 que, embora
possa parecer boa, na prática resulta em taxas de juros elevadíssimas,
por causa do modelo seguido pelo
Banco Central. Por este, toda a vez
que houver qualquer ameaça de subida de preços, o remédio é aumentar os juros.
A CUT apresentará nos próximo dias uma proposta inovadora de
ampliação no número de membros
do CMN, de três para 22. Isto permitiria que o Governo tenha mais representantes e também a participação dos trabalhadores, do empresariado e do mundo acadêmico.
Esta medida poderia de fato representar um importante marco na
mudança dos rumos da condução da
economia brasileira.
Subseções Dieese CUT Nacional e
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

