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Campanha Centrará 
fogo na valorização

dos salários
Metalúrgicos irão 
reivindicar aumentos 
reais compatíveis 
ao crescimento da 
produção. Valorização 
dos pisos salariais é 
outra prioridade da 
campanha salarial. 

Um compromisso com
a infância e a juventude

Três acordos de
PLR e uma rejeição

As dicas de lazer 
para o final de 
semana.
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Sensibilizar a sociedade e o 
poder público para assumir um 
compromisso com a infância e a 
juventude.

Esse é o objetivo principal da 
Jornada Cidadã, ação promovida 
por entidades dos movimentos 
social e sindical.

Hoje, às 18h, as entidades 
realizam o primeiro painel de 
debates da Jornada, na Fundação 
Florestan Fernandes, Rua Ma-
noel da Nóbrega, 1649 – Parque 
Sete de Setembro, em Diadema. 

A programação é a seguinte:
Combate à exploração 

sexual - Dagmar Silva Pinto de 
Castro, Instituto de Psicologia 
da USP.

Combate ao trabalho in-
fantil e à exclusão social - 
Paulo Vannuchi, ministro da 
Secretaria Especial de Direitos 
Humanos.

Enfrentamento ao uso de 
substâncias químicas - Dr. 
Eduardo Januário Newton, da 
Defensoria Pública.

Assembléia dos companheiros na Brasmetal 
aprova acordo. Página 3
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Com o título da Copa 
do Brasil 2008, mais 
do que a vaga para a 
Libertadores, o Sport 
festeja o primeiro título 
nacional incontestável.

A taça de 1987 
é discutida até 
hoje entre o 

Leão e o Flamengo. Na 
época, o Campeonato 
Brasileiro foi divido 
em dois módulos, sem 
decisão entre os dois 
campeões.

A façanha é 
ainda maior 
por se tratar 

do primeiro clube a 
levar a Copa do Brasil 
para o Norte e Nordeste. 
Agora, os rubro negros 
voltam a atenção para o 
Brasileirão. Neste sábado, 
eles pegam o Figueirense 
na Ilha do Retiro.

Já o 
Corinthians, 
vice-campeão, 
se concentra 
na luta para 
voltar a elite 
do futebol 
brasileiro. 

Sábado o Timão duela 
contra o Brasiliense no 
Pacaembu.

Os demais 
times 
paulistas 
seguem a 
vida no 
Brasileiro. 

O Palmeiras abriu a 
sexta rodada ontem 
contra o Cruzeiro. O 
Santos também foi ao 
Maracanã encarar o 
Fluminense.

No sábado, 
o São 
Paulo 
também 
vai ao Rio, 
para jogar 

contra o Flamengo. 
Já a Portuguesa pega 
o Atlético PR, no 
Canindé.

Motel Paradiso
Casal recebe notícia de 
que o filho engravidou 
uma menor de idade. 
Hoje e amanhã às 21h 
no Teatro Elis Regina, 

Av. João Firmino, 
900, bairro Assunção, 
fone 4351-3479. Ingressos a R$ 40,00, R$ 30,00 se 

antecipado e R$ 20,00 para estudantes e idosos.

Acredite, um espírito 
baixou
em mim
Peça conta história de 
homossexual que morre e 
volta à terra para assombrar. 

Hoje e amanhã às 21h no Teatro Municipal, no Paço, 
fone 4433-0789. Ingressos a R$ 40,00 e R$ 30,00 se 
antecipado.
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santo andré

são caetano

são bernardo

diadema

tribuna esportiva Os monstros do pedaço
O Projeto Cineclube apresenta filmes com monstros 
consagrados. No auditório Heleni Guariba, no Teatro 
Municipal, no Paço.
A Múmia, com Boris Karloff, conta a história da 
múmia Im-Ho-Tep, que é trazida de volta à vida 
depois de 3.700 anos. Amanhã às 19h. Antes, tem os 
curtas de terror Solidão e As Sombras São.

Debate
Para encerrar o semestre do ciclo de discussões 
filosóficas, a professora Lígia Sernagiotto faz palestra 
sobre Constelações sistêmicas, a cura pelo amor. 
Amanhã às 10h30 na Alpharrabio Livraria, Rua Eduardo 
Monteiro, 151, fone 4438-4358.

Quinteto de sopros
Músicos da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo 
apresentam vários sons, timbres e estilos. Domingo às 
11h, no Sesc, Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, fone 
4469-1200. Retirar ingressos uma hora antes.

A Corporação Musical 
São José apresenta 
repertório variado 
domingo, às 11h, na 
Praça Nossa Senhora 
Aparecida, na Paulicéia.

Dimy, o ilusionista
O mágico apresenta o espetáculo O fantástico 
mundo da magia, com duração de 80 minutos. Hoje 
e amanhã às 20h30 e domingo às 17h30 no Teatro 
Lauro Gomes. Av. Helena Jackey, 171, Rudge Ramos, 
fone 4368-3483. Ingressos a R$ 40,00, R$ 30,00, R$ 
20,00 e R$ 15,00.

Nosso Lar
Baseado em livro de Chico Xavier, jovem morre e 
descobre uma outra vida repleta de ensinamentos. 
Domingo às 19h no Teatro Cacilda Becker, no Paço, 
fone 4381-1081. Ingressos a R$ 30,00, R$ 20,00 se 
antecipado, e R$ 15,00 levando um quilo de alimento 
não perecível.

A Bela Adormecida
Princesa é enfeitiçada pela bruxa e salva pelo beijo do 
príncipe. Domingo às 16h no Teatro Elis Regina, Av. 
João Firmino, 900, bairro Assunção, fone 4351-3479. 
Ingressos a R$ 14,00, R$ 10,00 com filipeta e R$ 7,00 
se antecipado, para estudantes e idosos. 

Tarancón
O grupo comemora 35 anos com show misturando 
música brasileira e latino americana. Amanhã às 21h 
no Teatro Cacilda Becker. Ingressos a R$ 30,00 e R$ 
15,00 para estudantes e idosos.

Terra em transe
Filme de Glauber Rocha mostra a história de um 
jornalista que, entre as forças políticas que disputam o 
poder, apóia os populistas. Domingo às 18h no Teatro 
Martins Pena, Praça Marquês de Alegrette, 44, Vila 
Gonçalves, fone 4123-7891.

Guerra nas 
Estrelas
O clássico filme de 
George Lucas será 
exibido amanhã, às 
20h, no Teatro Abílio 
Pereira de Almeida, 
Praça Cônego 
Lázaro Equini, 240, 
Baeta Neves, fone 
4125-0582. Retirar 
ingressos uma hora 
antes.

Quixote - História de um fidalgo franzino que 
acredita ser um herói que salvará o mundo. Amanhã 
às 15h no Sesc, Rua Piauí, 554, Santa Paula, fone 
4223-8800. Ingressos entre R$ 6,00 e R$ 1,50.

Espaço Chico Mendes - Amanhã às 11h tem 
o espetáculo Variedades Palhacísticas, no qual uma 
trupe de mambembes pretende apresentar concerto, 
mas é interrompida a todo momento.
Domingo às 14h tem apresentação de bandas marciais 
e às 15h tem show com a banda Eu.

O cantor e compositor 
Toquinho se apresenta com 
a Orquestra Filarmônica da 
cidade no domingo, às 10h, na 
Praça di Thiene, na Av. Goiás, 
950, Santa Paula. 

Eita, preguiça - Comédia conta história do Mané 
Bufão, que vive dormindo, mas tem resposta para 
tudo. Amanhã às 19h30 no Centro Cultural Nogueira, 
Rua Marcos Azevedo, 240, fone 4071-9300.

ribeirão Pires
Vários shows acontecem durante a quermesse instalada 

ao lado da igreja de Santo Antônio, no mirante.
Hoje 
17h30 – Carlos Sérgio e Julian, 19h – Wagner e 
Vander, 20h30 – Grupo Saboath

Amanhã
17h30 – René Alves e banda, 19h – Nossa Art,
20h30 – Satisfasamba

Domingo
17h30 – Pedro Henrique, 
19h – Willian e Wellington, 
20h45 – Caktus Jack



dica do Dieese
Espaços de concreto

Subseção Dieese do Sindicato
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Tecle 1,2,3.....
Agora é lei! A partir do 
próximo semestre, as 
empresas não poderão 
deixar em espera por mais 
de 60 segundos quem ligar 
para qualquer 0800. 

Pelo ralo
O Brasil desperdiça 
cerca de 13 milhões de 
megawatts-hora. Essa 
energia abasteceria a 
cidade do Rio de Janeiro 
por um ano e economizaria 
R$ 11,3 bilhões.

Especulação
Os estrangeiros são donos 
de 3,8 milhões de hectares 
de terra no Brasil, segundo 
o Incra. A área equivale ao 
tamanho de quase 15% do  
Estado de São Paulo.

Pé redondo
A Operação Canabrava, 
da Polícia Federal, prendeu 
17 usineiros, ontem, 
acusados de sonegar perto 
de R$ 2 bilhões de impostos 
com a venda de álccol.
 

Exclusão da exclusão
Cerca de 75 milhões de 
crianças no mundo não 
têm acesso à educação 
primária e começam
a trabalhar muito cedo, 
denunciou ontem a OIT.

Fim da farra
Comissão da Câmara 
aprovou proposta que 
acaba com o privilégio 
para autoridades em 
processos por crime 
comum. 

Avanço
O sistema de ensino 
brasileiro cumpriu 
em 2007 as metas de 
crescimento previstas 
para 2009.

Democratização
A gravadora Trama 
pretende colocar à 
disposição legalmente 
na internete todo o seu 
acervo musical, e de 
graça. A obra de Elis 
Regina faz parte desse 
material.

A Comissão de Traba-
lho da Câmara dos Deputa-
dos aprovou projeto de lei 
(PL) do deputado Vicenti-
nho (PT-SP) que 
dá o direito aos 
sindicatos acom-
panharem os fis-
cais do trabalho 
em caso de inspe-
ção. Para passar 
a valer, o PL tem 
de ser votado pela 
Câmara.

Segundo o 
deputado, os sindicatos 
são meros coadjuvantes no 
atual sistema de inspeção do 

trabalho adotado pelo Brasil, 
função exclusiva do Minis-
tério do Trabalho. Para ele, 
essa situação decorre da re-

sistência por parte 
das empresas.

“A participa-
ção dos sindica-
tos servirá para 
defender a aplica-
ção da legislação 
trabalhista e pre-
videnciária, evi-
tando que algum 
descumprimento 

seja atestado somente pelos 
fiscais. A medida fará par-
te de um novo modelo de 

atuação sindical”, enfatizou 
Vicentinho. 

Positivo
O presidente eleito do 

Sindicato, Sérgio Nobre, 
considerou positiva a pro-
posta, pois, de fato, são os 
trabalhadores quem melhor 
conhecem as condições de 
cada local de trabalho. 

“O melhor fiscal é sem-
pre o trabalhador. O ideal 
seria ele ter poder de fiscaliza-
ção, desde que amparado por 
uma legislação que reconheça 
a representação no local de 
trabalho”, completou.

O economista Márcio 
Pochmann, presidente do 
Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (IPEA), 
defendeu no Senado mu-
dança no Imposto de Renda 
com o objetivo de aumentar 
a renda das camadas mais 
pobres da população.

A alternativa apresen-
tada amplia das atuais duas 
faixas de desconto para 12, 
com cobrança progressiva 
entre 0% e 60%.

O nosso Sindicato tam-
bém defende a ampliação 

do número de faixas.
Os contribuintes com 

rendimentos até R$ 1.257,12 
ficariam isentos.

A partir desse valor até 
R$ 2.000,00, haveria alíquo-
ta de 5%. 

A alíquota de 27,5% 
seria aplicada a rendimentos 
mensais entre R$ 6.500,00 a 
R$ 8.000,00, enquanto a úl-
tima faixa, de renda mensal 
acima de R$ 50 mil, pagaria 
60%.

“Isso não é novo. No 
Brasil, chegou haver 12 

alíquotas que chegavam a 
55%. Com isso, os mais 
pobres pagam menos im-
posto e, progressivamente, 
os mais ricos seriam mais 
tributados”, disse o econo-
mista. 

De acordo com o estu-
do do IPEA, outros países 
já adotaram uma cobrança 
do Imposto de Renda com 
mais alíquotas, divididas de 
acordo com a renda.

Conheça a tributação 
de renda em alguns países 
do mundo: 

País

Alemanha

Argentina

Austrália

Bélgica

Brasil

China

França

Itália

Japão

3

7

4

7

2

9

12

5

4

22,9%

  9%

  7%

  5%

15%

15%

  5%

18%

10%

53%

35%

47%

55%

27,5%

45%

57%

45%

37%

Número de faixas Alíquota mínima Alíquota máxima

Por todos os lados que 
se olha aqui em São Ber-
nardo se avista um prédio 
em construção. Por todas as 
ruas que se anda encontra-
se propagandas de grandes 
empreendimentos imobiliá-
rios com propostas de revo-
lucionar o jeito e a manei-
ra de se viver. Até espaços 
antes ocupados por cons-
truções que faziam parte 
da história da região estão 
sendo demolidos para dar 
lugar a grandes edifícios. 

Um exemplo disso 
acontece ao lado da Se-
de do nosso Sindicato. A 
fábrica de móveis que ali 
existia fez parte da histó-
ria da capital dos móveis 
(apelido dado no passado a 
São Bernardo). Outro ca-
so é o da Tecelagem Togna-
to que se situava próxima 
ao Paço. Seus terrenos fo-
ram entregues à prefeitura 
como parte do pagamen-
to dos débitos da empresa 
com o município. A prefei-
tura, então, leiloou a área. 
Há, ainda, a Fábrica Ma-
tarazzo, que ficava próxi-
ma à Via Anchieta. Num 
passado recente, chegou-
se a discutir a hipótese de 
transformá-la num museu 
do automóvel, pois a histó-
ria da indústria automobi-
lística também está ligada 
à história da cidade.

Todas elas agora fazem 
parte do passado. O proble-

ma é que nenhum dos es-
paços disponíveis está sen-
do utilizado para realizar 
benfeitorias para a popula-
ção. Nenhuma escola, cre-
che ou hospital serão cons-
truídos. E numa cidade 
tão carente de parques 
e áreas verdes, terrenos 
enormes transformam-se 
em espaços de concreto. E 
como o município está se 
preparando para receber 
tantos habitantes novos? 

É certo que a arreca-
dação de IPTU aumen-
tará muito, mas também 
é certo que aumentará o 
consumo de água (alguns 
dos grandes empreendi-
mentos trazem na plan-
ta verdadeiros parques 
aquáticos), bem como au-
mentará a produção de li-
xo e de esgoto.

As ruas e principais 
avenidas, que já estão 
com o trânsito complica-
do, ficarão impossíveis de 
trafegar. São problemas 
já existentes que serão 
agravados com o aumen-
to da população. Por isso, 
é tão necessário conhe-
cer dos novos candida-
tos à prefeitura o planeja-
mento de governo. O novo 
prefeito terá que arrega-
çar as mangas se quiser 
resolver os novos proble-
mas que estão por vir. 

Eleição na Resil 
e na Polistampo

Calendário de campanha

CIPA
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Campanha salarial

Pela valorização dos salários

Acordos na Brasmetal, Incodiesel e Arteb
PLR

agenda

Plenária de ontem reuniu representantes de metalúrgicos na sede da CUT

P
ub

lic
id

ad
e

Aumento real compa-
tível com crescimento da 
produção das fábricas e 
uma política permanente 
de valorização dos pisos 
profissionais estão entre as 
prioridades para a campa-
nha salarial deste ano.

O  presidente da Fede-
ração Estadual dos Metalúr-
gicos da CUT (FEM-CUT), 
Valmir Marques, o Biro-Biro, 
afirmou que 2009 é o ano 
em que a FEM-CUT vai 
centrar fogo na luta por uma 
política de valorização dos 
pisos salariais.

Mesmo com os pisos 
recebendo aumento reais 
maiores que os demais sa-
lários, como vem ocorren-
do nas últimas campanhas, 
Biro-Biro disse ser necessário 
firmar uma política perma-
nente de valorização do me-
nor salário dos metalúrgicos 
em cada setor. 

Pesquisa do Dieese 
mostra que os pisos das di-
versas categorias se aproxi-
mam a cada ano do salário 
mínimo.

Isto porque, este últi-
mo tem uma política perma-
nente de reajuste que soma 
reposição com o índice de 
crescimento do Produto 
Interno Bruto.

“Outra prioridade é 
conquistarmos aumentos 
reais compatíveis ao cres-
cimento dos setores”, lem-
brou.

Plenária de represen-
tantes dos 13 sindicatos li-
gados à Federação em São 
Paulo decidiu também que 
a campanha salarial vai re-
forçar a campanha da CUT 
pela redução da jornada sem 
redução de salário e conti-
nuar insistindo na unifica-
ção das datas-base em todos 
os grupos.

Hoje tem eleição para a 
CIPA na Resil e na Polis-
tampo. Os trabalhadores 
devem votar nos candidatos 
apoiados pelo Sindicato. 

Na Resil, vote em Jor-
ge Gomes Amorim, o Boa 
Garoto; Robson Francisco 
Gomes, o Zóinho; Wag-
ner Genoíno de Andrade, 
o Wagnão; Edmar Vieira 
Freire, o Zóio; Marcos San-
tana de Alcântara, o Papito; 
Elton da Silva da Cruz, o 
Pica-Pau; e Carlos Eduardo 
Ramos Fonseca, o Tuíste.

Na Polistampo, vote 
em Marcos Dias, o Cade-
rudo; Américo; e Cícero 
Gomes.De 14 a 29 de junho - Assembléias nas regiões 

para aprovação de pauta.

30 de junho – Entrega de pauta
para o Grupo 9.

11 de julho – Entrega de pautas aos demais 
grupos e ato conjunto com a Confederação

dos Metalúrgicos da CUT.

Os companheiros de 
duas empresas de Diade-
ma aprovaram ontem em 
assembléia a proposta de 
PLR apresentado pelo Sin-
dicato.

Na Brasmetal, os tra-
balhadores receberão a pri-
meira parcela em 30 de junho 
e a segunda em 30 de janeiro 
de 2009. O acordo também 
determinou que o pessoal 
que saiu da fábrica receberá 
parcela proporcional ao tem-
po trabalhado, junto com a 
segunda parcela.

Já na Incodiesel, a pri-
meira parte vem no dia 20 
de julho e a segunda em 20 
de janeiro de 2009.

Para David Carvalho, 
coordenador da regional 
Diadema, a economia tem 
proporcionado boas ne-
gociações. “Conquistamos 
ótimos reajustes em com-
paração ao ano passado. 
Isso é consequência da 
conjuntura econômica e 
da grande mobilização dos 
trabalhadores, que tem nos 
ajudado muito.”

Na Arteb, os compa-

nheiros aprovaram a pro-
posta em assembléia na úl-
tima terça-feira e embolsam 
a primeira parcela dia 11 de 
julho, enquanto a segunda 
sai em fevereiro.

O diretor do Sindica-

to Moisés Selerges, eleito 
para coordenar o trabalho 
de base em São Bernardo, 
salientou o bom reajuste 
obtido na PLR deste ano em 
relação ao do ano passado e 
disse que a mobilização do 

A companheirada da 
A+Z, também de Diade-
ma, reprovou a proposta 
de PLR.

Os trabalhadores não 
aceitaram os baixos valores 

pessoal deve ser concentra-
da na luta por segurança. 
“Precisamos cobrar a em-
presa para investir em con-
dições de trabalho e reduzir 
o número de acidentes”, 
declarou.

Mobilização dos 
trabalhadores 
garantiu um 
bom acordo na 
Incodiesel

Trabalhador rejeita
proposta na A+Z

apresentados.
Durante a assembléia, 

a direção da empresa se 
comprometeu a voltar às 
negociações na próxima 
semana.

Debate na UFABC
Nesta segunda-feira, 
o nosso Sindicato faz 
oficina sobre globalização 
no Centro Celso Daniel, a 
partir das 18h. A oficina 
é preparatória ao debate 
com o  professor da 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Giuseppe 
Coco. Ele abordará 
globalização e território 
urbano no segundo 
encontro promovido 
por sindicatos da região 
no convênio com a 
Universidade Federal 
do ABC, na quarta-feira, 
a partir das 18h, no 
campus Santo André da 
Federal do ABC, na Av. 
do Estado, no Bangu. Os 
encontros são abertos.

Baile da AMA-ABC
A Banda Ritmo 
Brasil anima o baile 
da Associação dos 
Metalúrgicos Aposentados 
do ABC (AMA-ABC) 
amanhã, na sede do 
Sindicato, das 18h30 
às 23h30. Os preços são 
populares e as reservas 
de mesa devem ser feitas 
pelo telefone 4127-2588 
até hoje.


