
Pesquisa Mensal de Emprego 
do IBGE destaca importantes  
avanços no mercado de 
trabalho nos últimos quatro 
anos, como a menor taxa de 
desocupação e a formalização 
em alta. Também aumentou o 
rendimento. Página 2

Começa processo eleitoral no Sindicato

Qualidade do emprego 
melhorou no Brasil

ASSEMBLÉIA DOMINGO, às 9h30, NA SEDE
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A família de Breno de Moura Santos fará em 1º de março outra campanha para 
tentar encontrar um doador de medula óssea. O garoto sofre de aplasia medular 

e sua única chance de cura é através de um transplante. Página 3

Breno pede outra
vez solidariedade 

Breno necessita de um transplante de medula para tratar sua aplasia

Chacina de Unaí
segue impune Página 2

Previdência Social
faz 85 anos Página 3

Programe seu final
de semana Página 4

A inédita final da 
Copa São Paulo 
reúne hoje Figuei-

rense e Rio Branco no es-
tádio Nicolau Alayon, na 
capital, a partir das 10h.

Na segun-
da colocação 
do Paulistão, 
o Palmeiras 
en f ren ta  o 

Mirassol amanhã à noi-
te. Se as inscrições saírem 
a tempo, Luxemburgo po-
derá contar com Diego 
Souza e Lenny. 

O Corinthians 
vem de vitória 
sobre o Paulis-
ta e subiu pa-
ra a quinta co-

locação.

Um dos proble-
mas de Mano 
Menezes é dar 
mais conjunto ao 

time na partida de domingo 
contra o São Paulo.

Muricy Rama-
lho não gostou 
do empate do 
São Paulo dian-

te do Ituano e pode promo-
ver a estréia de Carlos Al-
berto já no domingo.  

Se o Santos 
venceu na noi-
te de ontem o 
Juventus, ele 
pega o Bragan-

tino no domingo cheio de 
moral. Ou então vai jogar 
para espantar a crise.

A Portugue-
sa, que vem 
de uma ma-
gra vitória 
contra o São 

Caetano, pega o Rio Cla-
ro no domingo, fora de 
casa.

A Ponte Preta de-
fende a liderança 
amanhã contra o 

São Caetano, que está na 
nona colocação.

Kaká vai disputar o títu-
lo de melhor atleta do ano 
com o tenista Roger Fede-
rer, o piloto Kimi Raikko-
nem e o nadador ame-
ricano Michael Phelps, 
entre outros. 

O filme Dolls apresenta 
a história de Matsumo 
e Sawako, que querem 
se casar mas encontram 
oposição nas famílias. 
Amanhã às 20h no Teatro 

Abílio Pereira de Almeida, Praça Cônego Lázaro 
Equini, 240, Baeta Neves, fone 4125-0582. Grátis.
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Doutores da Alegria
O filme apresenta o trabalho 
do grupo de atores que visita 
hospitais infantis. Amanhã às 

20h no Parque Salvador Arena, 
Av. Caminho do Mar, 2.980, 

Rudge Ramos, fone 4368-1246.

Ribeirão Pires

São Caetano

Santo André

Diadematribuna esportiva

Mostra Internacional de Cinema
São Bernardo

O cantor Leonardo 
e a dupla Santana 
e Santiago fazem 

show no domingo, 
às 20h, no parque 

ecológico Fernando 
Vitor, no Eldorado, 

no encerramento 
da Festa de Nossa 

Senhora dos 
Navegantes. A partir 

das 16h haverá 
procissão náutica e 

missa.

A primeira edição do ano do Hip Hop em Ação 
acontece amanhã com performance de artistas 
convidados e de alunos das oficinas da Casa do Hip 
Hop. Amanhã, às 14h, no Centro Cultural Canhema, 
Rua 24 de Maio, 38, fone 4075-3792.

O projeto Verão em Ribeirão tem atividades 
amanhã, às 15h, com exibição de filme infantil, e às 
16h com contação de histórias.
No domingo, às 14h, tem apresentação de dança, e 
às 16h tem sessão de cinema infantil. 
As atividades acontecem no Complexo Airton Senna, 
Rua Brasil, 193, que conta com vários brinquedos, 
entre eles o tobogã gigante e a cama elástica.

O evento Todos por Um começa hoje, às 19h30, 
com exibições de vídeos e apresentações de peças 
teatrais. No domingo serão realizadas oficinas 
artísticas a partir das 10h. Na Av. Humberto de 
Campos, 576, Vila Ema, fone 4825-2748.
Amanhã, a programação inclui apresentações teatrais, 
musicais, audiovisuais e literárias, com exposições 
de produtos solidários. A partir das 17h na Praça 
Central.

A sambista 
mangueirense
Leci Brandão, 
junto com o rapper 
Rappin’ Hood, 
se apresentam 
hoje, às 21h, 
no Sesc, Rua 
Tamarutaca, 302, 
fone 4469-1200. 
Ingressos entre R$ 
4,00 e R$ 16,00. 

A companhia de dança Ballet Stagium apresenta o es-
petáculo Mané Gostoso, criado em parceria com o 
Quinteto Violado em homenagem ao pernambucano 
Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Domingo, às 19h, no 
Sesc, Rua Tamarutaca, 302, fone 4469-1200.
Ingressos entre R$ 4,00 e R$ 16,00.

A Companhia de Ballet Russo 
apresenta o espetáculo Dom 
Quixote, baseado na novela de 
Miguel de Cervantes. Amanhã às 20h 
e domingo às 19h no Teatro Paulo 
Machado de Carvalho. Alameda 
Conde de Porto Alegre, 840, fone 
4238-3030. Ingressos a R$ 30,00.

O filme Exuberante Deserto 
mostra a vida de uma família 
que mora num kibutz, em 
Israel. Amanhã às 20h e 
domingo às 16h no Teatro 
Cacilda Becker, no Paço, fone 
4348-1081. Ingressos a R$1,50 
e R$ 3,00.

O filme O Tigre 
e a Neve conta a 

história de um poeta 
que encontra a 

mulher que ama em 
Bagdá, ferida pelos 

bombardeios norte-
americanos durante 
a invasão no Iraque. 

Amanhã às 16h e 
domingo às 19h no Teatro Cacilda Becker, no Paço, 

fone 4348-1081. Ingressos a R$1,50 e R$ 3,00.



Divulgação

dica do Dieese
Fazendo a diferença

Subseção Dieese dos 
Metalúrgicos do ABC
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notas e recados

Em quatro anos, melhora
a qualidade do emprego

Ladrões
arrombam sede 

do sindicato

Chacina de Unaí completa 
quatro anos impune

Trabalho no mundo fica estável

Conjuntura

Serv. São BernardoVergonha

Uma historinha diz 
mais ou menos assim: “Um 
senhor caminhava na praia 
no finalzinho da tarde e re-
parou num jovem que reco-
lhia estrelas do mar e as jo-
gava de volta na água. Ele 
perguntou a razão daquilo 
ao jovem. A resposta foi que 
se as estrelas do mar conti-
nuassem ali até de manhã, 
morreriam. O senhor pen-
sou e respondeu: “São qui-
lômetros de praia e milhões 
de estrela do mar! Esse seu 
gesto não fará diferença al-
guma!”. O jovem olhou pa-
ra a estrela do mar em sua 
mão e, jogando-a de volta 
ao mar, respondeu: “Para 
esta vai fazer diferença”.

Real
No sertão de Minas Ge-

rais há um educador cha-
mado Tião Rocha. Um dia, 
decepcionado com o pro-
cesso de ensino das escolas, 
pediu demissão do cargo de 
professor da Universida-
de Federal de Ouro Preto e 
criou o Centro Popular de 
Cultura e Desenvolvimen-
to e a pedagogia do saber 
popular, que tem como pre-
missa o respeito pelo conhe-
cimento da criança e pela 
cultura das comunidades. 
Esta é a matéria-prima da 
ação pedagógica.

Seu método de educar 
já avançou sertão aden-
tro e alcançou sete estados 
brasileiros. No Vale do Je-
quitinhonha, um dos cinco 
maiores bolsões de misé-
ria do mundo, Tião criou a 

UTI educacional. As mães 
neste local são mais do que 
mães. São mães cuidado-
ras ou educadoras. Apesar 
de analfabetas, auxiliam 
as crianças, por exemplo, 
a aprender as letras com 
uma simples receita de bis-
coito. Ensinam e também 
aprendem. 

Dentre as muitas in-
vencionices do educador 
estão a pedagogia do brin-
quedo - é possível apren-
der brincando - e a peda-
gogia do abraço – que por 
meio do afeto, com abraços 
e oficinas do cafuné, bus-
cam fortalecer a auto-esti-
ma e a solidariedade.

Aposta
Tião gosta de contra-

riar quem o felicita por 
conseguir tirar os meninos 
da rua. Para ele, lugar de 
menino é na rua. A rua é 
que deve mudar para tor-
nar-se um lugar de conví-
vio e solidariedade. Tião 
Rocha sabe que somente 
apostando na educação é 
que estaremos apostando 
num futuro melhor para 
todos. Muitos dirão que é 
uma ação pequena, dian-
te de um País tão vasto e 
tão populoso. Mas, desde 
1984, quando começou sua 
jornada, mais de 20 mil 
crianças já foram educa-
das pelo CPCD. Para es-
sas crianças ele fez a di-
ferença. 

Vida longa
Parabéns ao Sindicato 
dos Trabalhadores 
na Construção Civil e 
no Mobiliário de São 
Bernardo e Diadema, que 
completou 75 anos.

Nada muda
Quatro em cada dez 
trabalhadores do mundo 
são pobres porque ganham 
até dois dólares por dia (R$ 
3,60).

Desmatamento continua
Os bois e a soja ocupam 
mais 3.235 quilômetros 
quadrados do que há 
seis meses era floresta 
amazônica.

Carteirada
A bancada ruralista no 
Congresso quer perdão de 
R$ 30 bilhões de dívidas 
dos latifundiários.

Mais que mordomia
Cada vereador de São 
Caetano tem três carros à 
disposição.

Abre o olho, Serra
Ano passado, houve 12 
chacinas na capital, oito 
na Zona Norte. Dessas 
oito, a investigação sobre 
quatro chegou ao fim. 
E nessas quatro houve 
participação de policiais 
militares.

Sufoco
Pesquisa do Ibope revelou 
que 55% dos paulistanos 
deixariam a
cidade caso tivessem 
condições. 

Baixa o preço
A venda mundial de CDs 
de música caiu 10% ano 
passado. O setor  culpa a 
pirataria.

Será verdade?
Em meio a turbulência das 
bolsas no mundo,
o Société Générale, um 
dos três maiores bancos 
franceses, revelou ontem 
que um de seus corretores
desviou R$ 13,16 bilhões 
em operações ilícitas.

O total de trabalhado-
res desempregados no Brasil 
foi de 7,4% em dezembro 
de 2007, segundo a Pesqui-
sa Mensal de Emprego do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
divulgada ontem. Essa taxa 
de desocupação foi a menor 
desde março de 2002, quan-
do a pesquisa começou a ser 
realizada. A média anual de 
desemprego em 2007 ficou 
em 9,3%, outro recorde.

O IBGE aponta tam-
bém para uma formalização 
do mercado de trabalho, 
com o aumento do número 
de pessoas empregadas com 
carteira assinada nos últimos 
quatro anos. A média da for-
malização no ano passado 
foi de 42,4%, contra 39,7% 
em 2003. 

A pesquisa ainda reve-
la que cresceu o número de 
contribuintes para a Previ-
dência entre 2003 e 2007. 
O contingente de trabalha-

dores que recolhem subiu de 
61% para 64%. 

Segundo o IBGE, a mé-
dia anual de rendimento men-

sal dos trabalhadores cresceu 
7,7% em quatro anos, sendo 
que entre 2006 e 2007 o au-
mento foi de 3,2%. 

Segundo a Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT), o número de traba-
lhadores no mundo registrou 
um pequena alta com a cria-
ção de 45 milhões de postos 
de trabalho no ano passado.  

O setor de serviços foi 
o que mais empregou em 

2007, com 43% da força de 
trabalho. Em segundo lugar 
vem a agricultura, com 35% 
das vagas. A indústria repre-
sentou 22% dos empregos.

Já o desemprego mun-
dial atingiu cerca de 190 
milhões de trabalhadores 
em 2007.

Na madrugada da úl-
tima segunda-feira, ladrões 
entraram na Sede do Sin-
dicato dos Servidores de 
São Bernardo e furtaram 
R$ 8.000,00 e duas CPUs 
de computadores. Antes 
de saírem eles quebraram 
portas, janelas e vidros.

Das CPUs, uma era da 
secretaria geral, que centra-
lizava dados do Sindicato e 
dos associados. A outra era 
do jurídico, com boa parte 
dos processos.

“Levaram CPUs velhas 
e que tinham informações 
importantes. Parece que o 
furto foi feito por pessoas 
que conheciam a rotina do 
Sindicato, mas nada pode-
mos afirmar”, disse o pre-
sidente da entidade, Carlos 
Roberto da Silva, o Ketu.

Nesta segunda-feira 
completam-se quatro anos 
da Chacina de Unaí, Minas 
Gerais, na qual foram mor-
tos três auditores fiscais, um 
motorista e um empregado 
do Ministério do Trabalho. 
Os cinco foram assassinados 
em uma estrada rural quando 
iriam fazer uma fiscalização 
sobre trabalho escravo.

A Polícia Federal e o 
Ministério Público Federal 
concluíram as investigações 
da chacina seis meses após 
o crime e indiciaram nove 

pessoas. Elas são acusa-
das de envolvimento como 
mandantes, intermediários e 
executores dos assassinatos. 
No entanto, após quase qua-
tro anos, os acusados ainda 
não foram a julgamento.

Dos nove, seis perma-
necem presos e três estão 
em liberdade. Um deles até 
se elegeu prefeito de Unaí. A 
impunidade e lentidão que 
cerca o caso causam revolta 
das famílias e integrantes 
das entidades de classe dos 
fiscais.

O número de trabalhadores com carteira assinada sobe ano a ano

Doações
de sangue

Eleição
na SEA

terça-feira

Os 454 
anos de 

São Paulo

CIPA

Data
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Medula óssea

Nova campanha para Breno

Previdência completa 85 anos
História

A primeira campanha cadastrou mais de 3.000 pessoas

No  dia 1º de março vai 
acontecer uma nova cam-
panha para tentar encontrar 
um doador de medula óssea 
para o menino Breno de 
Moura Santos, que sofre de 
aplasia medular.

Na campanha realizada 
em junho do ano passado 
3.229 pessoas se cadastra-
ram, mas nenhuma delas ti-
nha medula compatível com 
a de Breno ou dos outros 
mil pacientes que aguardam 
transplante aqui no Brasil. 

Breno, atualmente com 
dois anos, é filho de Alex 
Moura, montador na Mer-
cedes Benz, e da professora 
Juliana Santos. 

Para a campanha do dia 
1º de março, a expectativa é 
cadastrar mais 4.000 pessoas 
que não podem ser as mes-
mas da primeira campanha. 
“A tarefa é difícil e só com a 
solidariedade de todos é que 
alcançaremos esse número”, 
conta Juliana.

O sucesso da campanha 
depende de muita divulga-
ção, pois é preciso quebrar 
alguns preconceitos sobre o 
assunto.

Ao contrário do que 
muitos pensam, para se ca-
dastrar não é preciso tirar lí-
quido da coluna, mas apenas 
doar 10 ml de sangue.

Essa amostra é examina-
da e o resultado passa a fazer 
parte do Redome – Registro 
Nacional de Doadores Vo-
luntários de Medula Óssea até 
a pessoa completar 65 anos.

Basta uma amostra de sangue
Por isso, quem já se 

cadastrou deve atualizar os 
dados pessoais no Redome, 
principalmente mudanças de 
endereço.

Para se cadastrar é pre-
ciso ter boa saúde e idade 
entre 18 e 55 anos. No dia 
da coleta do sangue não é 
preciso estar em jejum. 

Ginásio Poliesportivo, Av. Kennedy, 1.155, Bairro An-
chieta. Mais informações pelo celular 9155-1250 ou 
no endereço eletrônico campanhabreno@hotmail.com

Dia 1º de março, das 9h às 16h

A Previdência Social 
completou 85 anos ontem 
comemorando resultados am-
plamente positivos. “É a gran-
de seguradora do trabalhador 
brasileiro”, festejou o ministro 
Luiz Marinho (foto). 

Segundo ele, a Previ-
dência se transformou em 
um dos maiores distribuido-
res de renda do País, prote-
gendo aposentados, pensio-
nistas e demais beneficiários.  
“Pagamos mensalmente, e 
em dia, 25,2 milhões de be-
nefícios, que totalizam cerca 
de R$ 14 bilhões”, contabi-
lizou Marinho. 

O Brasil tem 13,8 mi-
lhões de aposentados, o 
que representa quase 8% da 
população. A economia de 
muitas cidades só sobrevive 
graças à renda mensal rece-
bida por esses aposentados. 
“Em 65% dos municípios, o 
repasse da Previdência para 

Claudiomar Ber-
toldo, irmão do Chi-
quinho Ferramenteiro 
da Ford, precisa de san-
gue. Ele está internado 
no Hospital Ipiranga, 
na Avenida Nazaré, 28, 
Ipiranga, na capital. As 
doações devem ser fei-
tas de segunda-feira a 
sábado, das 8h às 12h. 

Osvaldo Dias Ne-
ves Júnior, irmão de 
Paulo Dias, diretor do 
Sindicato, está internado 
no Hospital Mário Covas. 
As doações devem ser 
feitas de segunda-feira a 
sábado, das 8h às 13h. O 
hospital fica na Henrique 
Calderazzo, 321, em San-
to André.

Para doar é preciso 
pesar acima de 50 kg, ter 
entre 18 e 65 anos, estar 
alimentado e levar iden-
tificação com foto.

pagamento de aposentado-
rias supera os recursos do 
Fundo de Participação dos 
Municípios”, comparou o 
ministro.

Os serviços da Previ-
dência, destacou Marinho, 
além de terem crescido mui-
to nesses anos, também se 
modernizaram e tornaram-
se mais acessíveis à popu-
lação.

Um exemplo disso são os 
serviços pela internete e pela 

central de atendimento 135.  

História
A Previdência Social 

brasileira foi criada em 24 
de janeiro de 1923, pela Lei 
Eloy Chaves, que determi-
nou a criação da Caixa de 
Aposentadorias e Pensões 
para os ferroviários.

Antes disso, várias con-
quistas trabalhistas alcança-
das por diversas categorias 
profissionais, desde 1888, 
já tornavam necessária a 
criação de uma legislação 
previdenciária. 

Nesses 85 anos, a Pre-
vidência passou por várias 
fases, como a das caixas de 
aposentadorias e pensões, 
a dos institutos de aposen-
tadorias e pensões, a do 
INPS, até chegar aos atuais 
Ministério da Previdência 
Social e Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). 

Na próxima terça-fei-
ra, dia 29, os trabalhadores 
na SEA vão às urnas para 
escolher a nova CIPA. 

O Sindicato está apoian-
do o companheiro José Ro-
berto, o Jow, por seu com-
promisso com a luta por 
mais segurança e melhores 
condições de trabalho.

Backer
O companheiro José 

Geová Cordeiro Cumaru 
foi eleito para a CIPA na 
Backer, de São Bernar-
do, na última quarta-feira. 
Com o apoio do Sindicato, 
Geová foi o candidato mais 
votado.

A cidade de São Paulo, 
a quarta maior aglomeração 
urbana do mundo, faz hoje 
454 anos exibindo núme-
ros grandiosos sobre sua 
população. Acompanhe:

• São 10,9 milhões de 
habitantes, mais do que as 
populações de Portugal, 
Suécia ou Bolívia.

• A população cresce à 
taxa de 0,56% ao ano. Há 
20 anos crescia na base de 
1,59%.

• A capital recebe dia-
riamente cerca de 680 mil 
moradores de outras ci-
dades para trabalhar ou 
estudar.

• Destes, 591 mil ha-
bitantes residem em outros 
municípios da Região Me-
tropolitana de São Paulo.

FIQUE
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