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Problemas básicos
23/07/04
Plenária Saúde
A coordenação da Plenária Popular de Saúde de Sorocaba estará reunida nesta sextafeira, às 18 horas, na sede do Simesul - Sindicato dos Médicos de Sorocaba e Região -,
para definir a pauta de instrução da próxima edição mensal da entidade marcada para
o dia 28. Segundo o médico Antonio Sergio Ismael, presidente licenciado do Simesul e
um dos coordenadores da Plenária, esta reunião também debaterá os
encaminhamentos dados pelo Conselho Municipal de Saúde que teve sua reunião
ordinária mensal quarta-feira, no auditório do Hospital Psiquiátrico Jardim das Acácias.
Caminhoneiros param
Em votação unânime, 51 representantes de federações, sindicatos, cooperativas e
associações de caminhoneiros de todo o País, filiadas à ABCAM - Associação Brasileira
dos Caminhoneiros, decidiram, nesta quinta-feira, pela realização do “Paradão
Nacional”, por 72 horas, a partir da meia noite de domingo, dia 25. A ABCAM tem 100
mil filiados e representa cerca de 400 mil caminhoneiros em todo o Brasil.
Caminhoneiros param 2
Há previsão de que os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás,
São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia e Ceará tenham
adesão total dos caminhoneiros. Haverá manifestações em vários locais do País, em
pontos a serem anunciados até este sábado. O movimento é uma reivindicação dos
caminhoneiros pela recuperação das rodovias, com cumprimento da lei pelo governo e
a aplicação dos recursos da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico. A paralisação deverá ser pacífica, sem a interdição de estradas.
Crédito para frango 1
O governador Geraldo Alckmin assinou nesta quinta-feira decreto criando linha de
crédito para modernização dos galpões de produção de frango de corte. A cerimônia
teve lugar no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do secretário da Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, Antonio Duarte Nogueira, e outras autoridades.
Crédito para frango 2
A linha de crédito disponibizará R$ 3 milhões para os criadores de frango de corte que
trabalham em sistema integrado, ou seja, em parceria com indústrias. O financiamento
deverá atender os produtores que tenham renda bruta anual de até R$ 185 mil e que
atuem em sistema integrado. O teto para o empréstimo é de até R$ 30mil por
produtor, com prazo para quitação de até 60 meses, incluindo os 18 meses de
carência. Os juros são de 4% ao ano.
Contra uso de peles
A ONG Projeto Esperança Animal (PEA) realizará neste sábado, dia 24, em Campos do
Jordão (SP), um protesto contra o uso de peles de animais em vestuário. O evento tem
a finalidade de informar e conscientizar a população de que o uso de peles de animais
na indústria de confecção é uma prática cruel, retrógrada e desnecessária. “É possível
proteger-se do frio e vestir-se elegantemente sem que seja necessário matar animais.
Pessoas que usam peles de animais são motivadas pela vaidade e pela necessidade de
afirmação de status. Em um país de temperaturas amenas como o Brasil, o uso de
peles causa ainda mais assombro”, diz a vice-presidente da PEA, Ana Gabriela Toledo.
Violência doméstica
Várias organizações feministas e de combate à violência doméstica estiveram
reunidaas anteontem em São Paulo para discutir a campanha contra a violência de
gênero, prevista para novembro. Entre os convidados estava a deputada federal Iara
Bernardi (PT-SP), autora da Lei 10.886, que tipificou a violência doméstica no Código
Penal Brasileiro. A campanha será veiculada na televisão, rádio, jornal e revista. A
equipe de publicidade apresentou os roteiros originais da campanha, as peças
publicitárias e a idéia de lançar um serviço 0800 de orientação aos homens que
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agridem mulheres e querem deixar essa atitude de lado.
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