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Mais de seis milhões de pessoas deixaram a linha da miséria 
em 2006 no Brasil. Foi a maior redução da pobreza ocorrida 
na nossa história em apenas um ano. O resultado faz o País 
atingir a primeira meta do milênio oito anos antes do prazo 

determinado pela ONU.
Página 3

Brasil derruba
pobreza e atinge 

1ª meta do milênio

Confira na página 4 as dicas culturais e 
de lazer para seu final de semana.

Proposta foi apresentada ontem pelo 
presidente do Sindicato, José Lopez Feijóo, 
ao Conselho da Presidência da República. 
Trabalhadores querem ainda nova tabela

do Imposto de Renda e mudar
a contribuição à Previdência. Página 3

Trabalhadores 
querem fim da CPMF

sobre salários

Desfecho da luta na Fris
depende só da Justiça

Após 210 dias de resistência, os trabalhadores na 
Fris Moldu Car aguardam apenas que a Justiça aceite 

o pedido de falência da empresa. Página 2

Diretor do Sindicato na 
administração da Mercedes

Valter Sanches vai assumir um dos cargos reservados 
aos trabalhadores no Conselho de Administração 

mundial da empresa. Página 2

Com Marcos 
no banco 
e Valdívia 
de volta, o 
Palmeiras 
precisa 

vencer o arqui-rival 
Corinthians no clássico 
de domingo para voltar 
ao G-4.

Já o Timão, 
em meio aos 
problemas da 
cartolagem, foi 
para Atibaia 

e tem que vencer o 
Palmeiras para fugir do 
G-4 da morte.

O Santos 
vai ao Sul 
enfrentar 
o perigoso 
Grêmio na

luta direta por vaga
na Libertadores.

Depois da 
derrota para o 
Boca Júniors, 
o São Paulo 
enfrenta 

o Figueirense com 
expectativa de grande 
público e a tarefa de 
vencer para manter a 
boa fase no Brasileirão.

Dois jogos que 
interessam 
diretamente 

aos paulistas no Rio 
de Janeiro. Enquanto 
o Cruzeiro (vice-
líder) enfrenta o 
Vasco, o Botafogo e 
Fluminense fazem o 
clássico regional, jogos 
de equipes que lutam 
diretamente por vagas 
na Libertadores.

A seleção 
feminina 
venceu a 
Dinamarca e 

soma três vitórias sem 
sofrer gol. Enfrenta a 
Austrália domingo, às 
9h, em jogo que vale 
vaga na semi-final da 
Copa do Mundo de 
Futebol Feminino que 
acontece na China.

Não estão dando 
muita ênfase 
para o Foquinha 

Mineiro do futebol?

E se Felipão 
fosse julgado pelo 
justiça desportiva 

brasileira será que
ainda dirigiria a 
Seleção Portuguesa 
neste ano?

4 Tribuna Metalúrgica do ABC - Sexta-feira, 21 de setembro de 2007

P
ub

lic
id

ad
e

tribuna esportiva

Santo André

São Bernardo

São Caetano

Diadema

Teatro Consorte 
Confira a programação deste final de semana no Teatro Elis Regina, Av. João Firmi-
no, 900, Assunção, fone 4351-3470. Ingressos a R$ 10,00 e R$ 5,00 com filipeta e 
antecipado.

Milagre, Milagrim, Milagrizinhozinhozinho
A peça conta a história do primeiro milagre de Jesus, quando ainda era criança. 
Amanhã e domingo às 20h.

Um dia de pic e nic
As aventuras de dois personagens na praia, no campo e depois na cidade, tudo sem 
usar palavras. Amanhã e domingo às 16h.

Chapeuzinho vermelho
A clássica história da menina que atravessa a floresta para visitar a avó doente. Do-
mingo às 17h30.

Orquestra Filarmônica
Com a regência de Roberto Ti-
biriçá, a Filarmônica apresenta 
obras de Tchaikovsky e Borodin.
Amanhã às 18h no Parque Salva-
dor Arena, Av. Caminho do Mar, 
2.980, Rudge Ramos, fone 4368-
1246. Domingo às 19h no Cen-
forpe, km 20,8 da Via Anchieta, 
fone 4399-1104. Retirar convites 
uma hora antes.

Semana da Arte Moderna - Interpretação das poesias do livro Paulicéia 
Desvairada, de Mário de Andrade, um dos organizadores da Semana da Arte Mo-
derna, que em 1922 mostra uma nova estética, rompendo com os padrões da 
época. Hoje às 19h30 na Biblioteca Eldorado, Rua João Antonio Araújo, 395, fone 
4059-1649.

Senhora dos Afogados - Escrita por Nelson Rodrigues, a 
peça conta a história da família Drummond, que é perseguida por 
uma sequência de mortes misteriosas. Amanhã às 19h no Centro 
Cultural Taboão, Av. Dom João VI, 1.393, fone 4077-1643.

A Ilha do José - Espetáculo da dança inspirado em obra do português José Sara-
mago, conta a história de um homem que quer encontrar uma ilha desconhecida. 
Hoje às 19h no Espaço Cultural Beija Flor, Estrada Pedreira Alvarenga, 2.343, Eldo-
rado, fone 4049-4440.

A estrela que virou no vento
Espetáculo de dança que conta a história de uma es-
trela do mar que se transforma em diversos outros 
animais. Amanhã às 16h no Centro Cultural Serraria, 
Rua Guarani, 790, fone 4056-4950.

Um espírito baixou em mim
Um homossexual assumido, inconfor-
mado com a morte, foge do céu e se 
incorpora num machista radical. Ama-
nhã às 21h no Teatro Paulo Machado 
de Carvalho, Al. Conde de Porto Ale-
gre, 840, Santa Maria, fone 4238-3030. 
Ingressos a R$ 40,00 e R$ 20,00.

A orquestra lança seu 
CD Devoções Populares 
com a participação do 
coral de Flauta Doce da 
cidade. Amanhã às 20h 
no Teatro Municipal, no 
Paço, fone 4555-0086. 
Ingressos a R$ 2,00.

Os 3 Porquinhos e 
o Lobo Fanfarrão
A mãe dos três porqui-
nhos viaja e cada um vai 
cuidar da própria vida. 
Domingo às 16h no Tea-
tro Municipal, endereço 
e fone acima. Ingressos a 
R$ 14,00 e R$ 7,00.

Orquestra
de Violeiros

Mauá

Orquestra Sinfônica
Com Flávio Florence 
na regência, a Sinfônica 
apresenta concerto com 
obras de Tchaikovsky, 
Smetana e Villa-Lobos. 
O solista convidado é o 
pianista Nahim Marun. 
Amanhã e domingo às 
20h no Teatro Municipal, 
no Paço, fone
4433-0789. Retirar in-
gressos uma hora antes.

Grupo Cupuaçu
Cortejo festivo com grupo 
de inspiração folclórica, 
que segue do calçadão da 
Oliveira Lima até a Tenda 
da Casa. Amanhã às 17h.

Ribeirão Pires
Campeonato de
Bandas e Fanfarras
29 grupos se apresentam 
no Complexo Ayrton
Senna, das 10h às 23h, 
com entrada gratuita. 
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Diretor do Sindicato na administração da Daimler

Trabalhadores esperam decisão da Justiça
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Publicação diária do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC 

notas e recados

dica do Dieese
O ócio e o negócio

Subseção Dieese

Está na mão da Justiça 
o desfecho para a luta dos 
trabalhadores na Fris, que 
ontem completou 210 dias 
desde que o patrão deu um 
calote e sumiu. Os trabalha-
dores aguardam a decretação 
da falência da fábrica.

“Com a falência é que 
eles podem sacar o FGTS 
e dar entrada no seguro 
desemprego”, explica do 
diretor do Sindicato, José 
Paulo Nogueira. Segundo 
ele, é a partir da falência que 
o patrimônio fica disponível 
para completar o pagamento 
de verbas rescisórias. 

“O processo já seguiu 
todos os trâmites, não tem 
mais para onde ir”, afirma o 
dirigente. A ação está na mão 
do juiz Gersino Donizete, 
da 7º Vara Cível de São Ber-

nardo. 
Luta

Em 21 de  fevereiro os 
trabalhadores entraram em 
greve por causa do atraso no 
pagamento do salários desde 
dezembro do ano passado. 
A parada foi resultado de 
uma crise anunciada. A má 
administração levou a fá-
brica à insolvência e quem 
ficou no prejuízo foram os 

trabalhadores. 
Mesmo com a Justiça 

do Trabalho reconhecendo a 
luta e determinando os paga-
mentos, o patrão se exime de 
qualquer responsabilidade.

Desde então, os compa-
nheiros se revezam ao lado 
da fábrica para proteger seu 
patrimônio, uma das poucas 
alternativa para o recebimen-
to do que lhes é devido.

Resistência dos trabalhadores na Fris vem desde 21 de fevereiro

Valter Sanches, secre-
tário-geral da Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos 
da CUT (CNM/CUT) e 
membro do Comitê Sindical na 
Mercedes, vai ocupar a partir 
de janeiro posto de represen-
tante dos trabalha-
dores no Conselho 
de Administração da 
Daimler. 

Ele será o pri-
meiro sindicalista 
de países emergen-
tes e do terceiro 
mundo a ocupar 
uma posição no 
Conselho de Administração 
de uma multinacional.

O sindicalista irá para 
a vaga antes ocupada pelo 
representante norte-ame-

ricano e foi indicado pelo 
IG Metal (sindicato dos 
metalúrgicos alemães), que 
detém 10 vagas no Conselho 
da Daimler. Outras 10 vagas 
são destinadas aos represen-
tantes dos acionistas. 

Sanches, 43 
anos, é trabalha-
dor na Mercedes 
há 19 anos e foi o 
primeiro represen-
tante brasileiro no 
Comitê Mundial 
dos Trabalhadores 
na montadora de 
2000 a 2007.

O Conselho 
de Administração tem o 
papel de fiscalizar a atuação 
da diretoria executiva da 
empresa, designar e desligar 

diretores, aprovar planos de 
investimento, fusões, vendas 
e aquisições etc. 

Segundo Sanches, par-
ticipar do Conselho de Ad-
ministração dá uma outra 
dimensão para a ação sindi-
cal, uma vez que ela permite 
saber com  antecedência as 
decisões da multinacional e 
dá poder de interferência. 
No Brasil, apenas as estatais 
e algumas ex-estatais têm 
representantes dos trabalha-
dores em seus Conselhos de 
Administração.

Ele destaca que o con-
vite do IG Metal reflete a 
importância da forte atuação 
sindical que os companhei-
ros organizaram na monta-
dora desde os anos 80.

Ajuste os ponteiros
O horário de verão deste 
ano começa a meia noite 
do dia 14 de outubro 
e termina em 16 de 
fevereiro. 

Parabéns
A ong Projeto Meninos 
e Meninas de Rua de 
São Bernardo está 
completando 24 anos.

Inabalável
Em pesquisa Ibope, 
metade dos brasileiros 
avalia o governo federal 
como o ótimo ou bom. 

Enxugamento
O governo Serra 
determinou a demissão 
de 65 funcionários da 
TV Cultura para cortar 
custos. 

Bocudo
Saulo de Castro, ex-
secretário de segurança 
de Alckmin, será 
julgado por desacato à 
Assembléia Legislativa. 

No pique 
A produção brasileira 
de aço bruto em agosto 
chegou a 2,9 milhões
de toneladas,
a maior marca
para um só mês. 

Risco
Dos 2 milhões de 
motoboys do País, 
apenas 300 mil 
contribuem
para a Previdência 
Social.

Mais uma 
Comissão de Trabalho 
na Câmara aprovou 
projeto do deputado 
Vicentinho para a 
criação da Universidade 
Federal do Vale do 
Ribeira.

Calma!
Pesquisa na Espanha 
desconfia que embalar 
um nenê para acalmá-lo 
pode provocar
lesões cerebrais
na criança. 

Papaiz - Reunião na 
Regional Diadema hoje, 
às 18h, para tratar de 
problemas internos. A 
Regional fica na Av. 
Encarnação, 290, em 
Piraporinha.

Doação de sangue 
Douglas Vilcinskas precisa 
de qualquer tipo de sangue. 

agenda
Doações no Pró Sangue do 
Hospital das Clínicas. Rua 
Enéas Carvalho de Aguiar, 
115, primeiro andar, de 
segunda a sexta-feira 
das 8h às 19h. Sábados, 
domingos e feriados das 8h 
às 18h.

Consciência negra
O Movimento São 

Bernardo Sem Preconceito 
faz café da manhã domingo 
para discutir as atividades 
do Dia da Consciência 
Negra na cidade, a única 
na região que não tem 
feriado no 20 de novembro. 
O encontro será no Centro 
Celso Daniel, ao lado da 
Sede do Sindicato, a partir 
das 9h. 

Na Grécia Antiga, a so-
ciedade era dividida entre 
cidadãos, não-cidadãos e 
escravos. Os não-cidadãos 
e escravos eram considera-
dos inferiores, cabendo-lhes 
tarefas braçais (negócio), ti-
das como indignas para os 
cidadãos. A escravidão da-
va condições aos cidadãos 
terem o tempo livre (ócio). 

Os gregos tinham uma 
tempo realmente ocioso, o 
que lhes dava condições 
de pensar, filosofar, anali-
sar o certo e o errado e tor-
nar a Grécia o berço da sa-
bedoria.

Se antes a base era o 
ócio, com a chegada da 
sociedade capitalista a 
base é claramente o ne-
gócio. O ócio é aquilo que 
se almeja e se atinge em 
alguns momentos, nos in-
tervalos possíveis do ne-
gócio. É preciso dedicar-
se a um trabalho que se 
transforme em mercado-
ria e traga lucros. O que 
era anteriormente valo-
rizado, coisa de nobres, 
passou a ser indigno.

Contradição
O trabalho passa a ser 

visto como meio necessá-
rio para conquista da ci-
dadania. É através do 
trabalho que o indivíduo 
recebe a parcela a que tem 
direito nas relações so-
ciais, uma remuneração, 
tornando real a sua condi-
ção de cidadão. Quem não 
trabalha se sente um peso 
social, um excluído.

Portanto, é preciso ter 
uma lista cheia de afaze-
res para não ser conside-
rado um inútil, preguiçoso, 
acomodado. Não se pode 
ficar parado! 

No mundo atual tra-
balha-se como antiga-
mente, ou até mais. As 
horas de lazer são mais 
uma compensação pelas 
horas trabalhadas, e não 
um ócio necessário pa-
ra o bem-estar e desen-
volvimento humano. Se-
rá que o tempo que pas-
samos ociosos é perda de 
tempo?
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Governo Lula

Menos impostos

Seis milhões de pobres a menos em 1 ano

Feijóo pede fim da CPMF sobre salários

Moradora de São Bernardo, Edinéia de Oliveira Semeão, é beneficiária do Bolsa Família,
programa de renda que contribui para a redução da pobreza

Comparação entre
governos Lula e FHC

Cerca de 6 milhões de 
pessoas saltaram a linha na 
miséria no Brasil no ano 
passado, segundo estudo da 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). O estudo tem como 
base a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad), divulgada pelo IB-
GE na semana passada. 

Segundo a FGV, a que-
da de 15,2% da miséria em 
2006, em relação ao ano an-
terior, é o melhor resultado 
apurado desde que a Pnad 
começou ser feita, em 1992.

O estudo afirma que 
no ano passado haviam 
36.153.687 pessoas classi-
ficadas como miseráveis. O 
número equivale a 5,87 mi-

lhões a menos que em 2005, 
quando foram registrados 
42.033.587 brasileiros. São 

consideradas na linha de 
miséria aquelas pessoas com 
renda inferior a R$ 125,00 

mensais. Desde 2004, a re-
dução acumulada da pobre-
za foi de cerca de 36%.

A taxa de miséria caiu 
8,47% ao ano no primeiro 
governo Lula (de 2002 a 
2006) contra uma média de 
3,14% nos dois governos 
FHC (de 1993 a 2002). 

As regiões metropo-
litanas foram os lugares 

O coordenador do es-
tudo, Marcelo Néri, afirma 
que a redução em 15% da 
pobreza é o melhor resulta-
do dos últimos dez anos e 
mostra um crescimento da 
renda domiciliar de 9,16%. 
“O resultado está próximo a 
um crescimento chinês”. 

O pesquisador desta-
cou o papel do programa 
Bolsa Família na redução 
da pobreza, dizendo que ele 
tem efeitos superiores ao do 

aumento do salário mínimo. 
Segundo Néri, cada real do 
Bolsa Família tem duas ve-
zes mais chances de chegar 
no pobre ao que o reajuste 
do salário mínimo.

Esses resultados, des-
taca o estudo, confirma que 
o Brasil está cumprindo a 
primeira das 8 Metas do 
Milênio estabelecidas pela 
ONU, referente à redução 
da miséria extrema e da fo-
me até 2015.

Melhor  resultado em 10 anos

Para lembrar o Dia 
de Luta das Pessoas com 
Deficiência, comemorado 
hoje, 21 de setembro, o 
Sindicato promove o deba-
te Os direitos das Pessoas com 
Deficiência. 

O convidado é o secre-
tário nacional de Direitos 
Humanos Paulo Vannuchi 
(foto). O evento começa 
às 16h e será realizado no 
Centro de Formação Cel-
so Daniel, ao lado da Sede 
do Sindicato. Todos estão 
convidados.

Passeata
As atividades prosse-

guem na segunda-feira, 
quando entidades de defesa 
das pessoas com deficiên-
cia promovem passeata e 
panfletagem no Centro de 
Santo André. 

Ela está programada 
para começar às 9h, com 
concentração na esquina 
do calçadão da Rua Coronel 
Oliveira Lima com General 
Glicério, de onde parte até a 
Sede do Consórcio de Pre-
feitos do Grande ABC.

Vannuchi hoje 
no Sindicato

Debate

O presidente do Sin-
dicato, José Lopez Feijóo, 
defendeu o fim da cobrança 
da CPMF sobre os salários 
durante a reunião de ontem 
do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(CDES), em Brasília. “É uma 
reivindicação justa da nossa 
base”, disse o dirigente.

O CDES é integrado 
por 13 ministros e 90 re-
presentantes da sociedade 
civil, entre eles sindicalis-
tas, que discutem as prin-
cipais questões nacionais.  
A proposta de eliminar a 
CPMF sobre o salário de-
ve constar do anteprojeto 
de reforma tributária que o 
Conselho ajuda a formular 

Na mesma reunião do 
Conselho, os trabalhadores 
entregaram a proposta de 
uma tabela progressiva do 
Imposto de Renda. Hoje, 
são apenas duas alíquotas 
de cobrança que tributam 
os trabalhadores. 

A tabela apresentada 
ontem traz novas alíquo-
tas, inferiores a atual mí-
nima de 15%, e que vão 
crescendo conforme o 
salário ou a renda.

Outra reivindicação 

e que o governo federal vai 
enviar ao Congresso.

Compensação
Ainda sobre o chamado 

imposto do cheque, Feijóo 

reivindicou que a CPMF seja 
compensatória e possa ter 
seus valores abatidos sobre 
outros impostos, como o 
Imposto de Renda ou do re-
colhimento à Previdência. 

“A CPMF tem a qua-
lidade de combater a sone-
gação e a informalidade ao 
cobrar sobre a base bancária. 
Mas comete uma injustiça 
ao bi-tributar o trabalhador, 
que paga todos os seus im-
postos em dia”, afirmou.

A proposta pede ainda 
que os valores arrecadados 
pela CPMF sejam exclusi-
vamente destinados à saú-
de, ao combate à fome e à 
pobreza e aos benefícios da 
Previdência.

Trabalhadores
querem alívio no IR

para a reforma tributária é 
a criação do imposto sobre 
grandes fortunas e heran-
ça. “O mundo todo cobra 
esses impostos. E por que 
aqui não é cobrado?”, per-
guntou Feijóo.

Por fim, os trabalha-
dores querem mudar o 
sistema de contribuição à 
Previdência. A proposta 
é criar a cobrança sobre o 
faturamento das empresas 
e não mais sobre a folha de 
pagamento.

que apresentaram o maior 
crescimento relativo da 
miséria no período entre 
1995 e 2003, chegando a 
41%. Desde 2003, porém 
esse quadro começou a re-
verter, chegando ao nível 
mais baixo em 2006.

Feijóo: fim da CPMF e nova tabela do IR 


