
Leilão de privatização estava previsto 
para semana que vem. Justiça entende 
que faltou transparência ao processo.
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As escolas de samba Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e Unidos da 
Piedade, no Espírito Santo, vão destacar os trabalhadores e suas lutas

por melhores condições de vida nos desfiles do carnaval deste ano. Página 3
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O sambódromo será na Av. Portugal e a entrada vale um quilo de 
alimento não perecível.
Amanhã e depois tem desfile das oito escolas do grupo Especial, a 
partir das 19h.
Na terça-feira, também a partir das 19h, haverá o desfile das escolas 
campeãs.

São Caetano

Santo André

Diadema

tribuna esportiva

São Bernardo

Três shows acontecem no Sesc, na Av. 
Tamarutaca, 302, Vila Alpina.
Amanhã, às 16h, tem show com o grupo 
Urucungos, Puitas e Quijengues. No 
domingo, às 16h, a banda Confete e 
Serpentina apresenta marchinhas, frevos e 
marchas-rancho. 
Na segunda-feira, às 16h, tem cantigas de 
roda, danças circulares e percussão com 
o grupo Umoja. E na terça tem o Cordão 
Ziriguidum, que retoma a tradição dos 
cordões com instrumentos de sopro e metais.

Os
desfiles

de carnaval 
no ABC

Os
desfiles

de carnaval
no ABC

Desfile na Av. Firestone, entre a Rua 
Queiróz dos Santos e Av. Santos Dumont. 
Amanhã, a partir das 20h, desfilam as 
escolas do grupo B. No domingo, a 
partir das 20h30, será a vez das escolas 
do grupo A.
Em Paranapiacaba, a festa acontece 
na terça-feira. Às 10h tem oficina de 
confecção de máscaras para as crianças, 
no Clube União Lyra Serrano. Às 13h 
tem o Desfile das Bruacas, a partir do 
Bar do Campo. Às 16h, baile de carnaval 
no Clube ULS, animado com marchinhas 
de antigos carnavais.

Os desfiles estão 
programados para a Av. 
Aldino Pinotti, próximo ao 
Paço Municipal. 
No domingo, a partir 
das19h, desfilam as oito 
escolas pleiteantes e do 
grupo 2. 
Na segunda-feira, também 
a partir das 19h, será a vez 
do desfile das sete escolas 
do grupo 1.

Os desfilem acontecem na Av. Dr. Ulysses Guimarães, 
na Vila Nogueira.
Amanhã, a partir das 20 horas, tem a abertura oficial 
com o Rei Momo e sua corte. A partir das 22h, desfilam 
as seis escolas do grupo oficial.
No domingo, a partir das 22h, desfilam as cinco escolas 
do grupo de acesso. 
Na segunda e terça-feiras, das 15h às 18h, acontecem 
as matinês para as crianças, e das 22 às 4h estão 
programados os bailes para os adultos. Na esquina das 
avenidas Dr. Ulysses, Dona Ruyce Ferraz Alvim e Roberto 
Gordon.

Amanhã, as seis escolas do grupo especial desfilam a partir das 
20h30 na av. Guido Aliberti, entre a Av. Goiás e a Rua São Paulo.

Depois de quatro 
rodadas, os 
times grandes 

ainda devem uma boa 
atuação. 

O invicto 
São Paulo, 
embalado com 
a vitória sobre 

o Rio Claro, quer vencer 
a Ponte, amanhã, em 
Campinas, para assumir 
a liderança da tabela.

Derrotado 
no meio da 
semana e em 
sexto lugar, 
o Palmeiras 

pega amanhã o Noroeste, 
sem Valdívia.

Luxemburgo, 
se quiser, 
poderá 
estrear 
Henrique, 

ex-zagueiro do Coritiba.

Mano 
Menezes 
quer um 
Corinthians 

mais articulado no 
ataque para o jogo 
de amanhã contra o 
Mirassol.

Leão não 
deve contar 
com o goleiro 
Fábio Costa 
na partida do 

Santos contra o Marília, 
domingo na Vila.

O São 
Caetano se 
animou com 
a vitória 
sobre o 

Noroeste e quer repetir o 
placar amanhã à noite, 
contra o Juventus, no 
Bruno Daniel.

No Rio, o 
técnico Cuca, do 

Botafogo, acabou com 
a concentração e os 
jogadores passam a se 
apresentar pouco antes do 
almoço nos dias de jogos.
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notas e recados

Serra sofre derrota na venda da Cesp

Convenções 151 e 158
vão ao Congresso dia 13

Privataria

Juíza 
suspendeu  

venda de 
hidrelétricas

Marcha a Brasília

No bolso
As tarifas do transporte 
intermunicipal sobem dia 
9. Trólebus, trens e Metrô 
vão de R$ 2,30 para
R$ 2,40

Alarmismo
Faleceu ontem a mulher 
de 43 anos que tomou 
a vacina contra febre 
amarela mesmo sem ter 
planos de viajar para 
áreas de risco. 

Pela preservação
A Polícia Federal 
anunciou ontem a 
instalação de dez postos 
de fiscalização nos nove 
Estados da Amazônia já 
neste mês. 

Artigo de luxo
Um quilo de contra-filé 
brasileiro custa R$ 86,00 
na Inglaterra.

Sinal dos tempos
Os 19,4 graus de quarta-
feira à tarde foi a 
temperatura mais baixa 
para o mês de janeiro nos 
últimos 26 anos. 

Em alta
O faturamento do 
comércio da Grande 
São Paulo cresceu 9% 
ano passado, devido à 
estabilidade econômica
e ao aumento do
emprego.

Destaque
Sensação das vendas 
foi a comercialização 
de 10 milhões de 
computadores, 21% a 
mais que em 2006. 

Crise mundial
“Realizar o maior lucro 
possível, no menor 
tempo possível, embolsar 
os lucros e cair fora”. 
Definição de Delfim 
Netto sobre o sistema 
financeiro.

Dor de cabeça
Segundo o jornal Extra, 
o governo do Rio de 
Janeiro negocia uma 
intervenção do Exército 
na PM do Estado.

Obscenidade
O barril do petróleo 
a quase cem dólares 
permitiu a Shell lucrar
R$ 50 bilhões em 2007. 

Vida ou lucro? 
Já tem comerciante 
chiando contra a 
proibição, que começa 
hoje, da venda de 
bebidas alcóolica nas 
rodovias federais.

Na ferida
A Human Rights Watch 
apontou a impunidade e a 
violência policial como os 
piores abusos aos direitos 
humanos no Brasil.

O governador José Ser-
ra sofreu nova derrota na 
sua tentativa de privatizar 
a CESP.  

A juíza Renata Caroli-
na Nicodemos Andrade, da 
2ª Vara de Pereira Barreto, 
interior de São Paulo, con-
cedeu liminar a uma ação 
popular para suspender a 
publicação do edital de leilão 
da estatal, previsto para o dia 
8 de fevereiro. Ficou decidi-
do também que será realiza-
da uma audiência pública no 
prazo de 30 dias.  

Para a juíza, antes do edi-
tal são necessárias audiências 
públicas junto às comunida-
des de Andradina e Pereira 
Barreto, diretamente atingi-
das pela construção da Usina 
Três Irmãos.

Renata Andrade diz 
que os reservatórios da usi-
na provocaram danos am-
bientais e patrimoniais pe-
las desapropriações, hoje 
questionadas judicialmente. 
A juíza considerou que a 
audiência é um mecanismo 
de participação e controle 
popular sobre os atos do 
governo estadual, permitin-

do o debate para a melhor 
solução de problemas de 
interesse público. 

A CESP, ao lado da 
Nossa Caixa e de outras 16 
estatais paulistas, estão na 
mira do governador.

Metrô, Sabesp, Cetesb, 
IPT também correm o risco 
de serem repassadas à inicia-
tiva privada.

Divulgação

P
ub

lic
id

ad
e

Os textos das Con-
venções 151 e 158 da Or-
ganização Internacional do 
Trabalho (OIT) serão en-
tregues para ratificação ao 
Congresso Nacional no pró-
ximo dia 13, em ato político 
das centrais sindicais.

A Convenção 151 da 
OIT garante, como políti-
ca de Estado, a negociação 
coletiva dos servidores pú-
blicos. A 158 acaba com a 
demissão sem 
justa causa, o 
que restringe a 
rotatividade da 
mão-de-obra, 
hoje largamente 
utilizada pelos 
patrões como 
mecanismo pa-
ra rebaixar sa-
lários.

O compro-
misso de entrega das con-
venções ao Congresso foi 
assumida pelos ministros 
Luis Dulci (foto), da Secre-
taria Especial da Presidência, 
e Carlos Lupi, do Trabalho, 
em audiência com represen-
tantes das centrais na última 

quarta-feira. 
Agora, as centrais vão 

reprogramar o lançamento 
do abaixo-assinado pela re-
dução da jornada de traba-
lho sem redução de salário, 
também para o dia 13. 

Todas essas reivindica-
ções foram apresentadas du-
rante a 4ª Marcha a Brasília, 
realizada em 5 de dezembro 
passado.

São Paulo
A CUT-SP 

entregou on-
tem ao gover-
nador José Serra 
a Agenda dos 
Trabalhadores 
pelo Desenvol-
vimento com 
Distribuição de 
Renda. 

O  d o c u -
mento, apresentado em 
novembro passado na As-
sembléia Legislativa, aponta 
propostas para combater a 
desigualdade, o desemprego, 
a concentração de renda e 
promover a democracia e a 
participação social.

agenda
Proema 1 e 2
Os trabalhadores 
estão convocados 
para reuniões hoje, na 
Regional Diadema, 
para discutir 
problemas relacionados 
ao programa de 
produtividade e 
eficiência e assuntos 
internos. Ao meio-dia, 
para o pessoal da tarde, 
e às 15h, para o pessoal 
da manhã. 

Pré-vestibular
Estão abertas, até o 
dia 9 de fevereiro, as 
inscrições para o pré-
vestibular do Educafro 
na Regional Diadema.
É preciso levar 
fotocópias do RG e 
CPF, comprovantes 
de residência e renda, 
duas fotos e certificado 
de conclusão do ensino 
médio ou atestado de 
que está cursando 
o último ano. O 
atendimento é nas terças 
e quintas, das 14h às 
17h, e aos sábados, das 
10h às 16h.
O aluno paga taxa de 
R$ 45,00 e mensalidade 
de R$ 19,00.
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Carnaval

Escolas destacam luta dos trabalhadores

Tom Maior de São Paulo homenageou os trabalhadores no desfile do carnaval do ano passado

Desemprego

ABC também
registra a menor taxa

Formalização cresce
na Grande SP
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Terça-feira de 
carnaval não 

é feriado

Indústria tem 
melhor ano 
desde 2004

Legislação

Conjuntura

As escolas de samba de 
Vila Isabel, no Rio, e a Uni-
dos da Piedade, no Espírito 
Santo, apresentam este ano 
enredos que mostram os tra-
balhadores e a luta por me-
lhores condições de vida. 

No ano passado, a Tom 
Maior, aqui em São Paulo, 
já havia desfilado o enredo 
Com licença, eu vou à luta, que 
contou a história operária e 
a luta por mais igualdade so-
cial, educação e valorização 
do trabalho.

Trabalhadores do Brasil, 
uma história de lutas e con-
quistas é o samba-enredo 
que a Vila Isabel vai levar à 
Sapucaí.

Assim, a escola resga-
ta os enredos engajados às 
temáticas sociais que a Vila 
levou para a avenida nos 
anos 80 e 90.

O enredo tem a preo-
cupação de desconstruir o 
mito difundido pela elite de 
que o trabalhador brasileiro 
é preguiçoso. Ele será visto 
como um sujeito ativo de 

sua própria história.
O refrão diz o seguinte: 

“Hoje é dia do trabalhador/
Que conquistou o seu lugar/
E vai nossa vila fazendo 
história/Pra luta do povo 
eternizar”.

Aniversário
Em Vitória, no Espíri-

to Santo, a Escola de Samba 
Unidos da Piedade canta os 25 
anos da CUT, homenageando 
a luta dos trabalhadores.

Através do enredo Os  
Trabalhadores pedem Passa-
gem, a escola vai resgatar 
as lutas históricas dos tra-
balhadores por ramos de 
atividade.

Para o presidente da 
CUT capixaba, José Carlos 
Nunes, o samba-enredo e 
as alas vão mostrar que as 
conquistas só acontecem 
com luta. 

A letra do samba diz 
Sonho e esperança/nunca 
se desfaz/Eu já fiz muito/ 
E quero muito mais.

A taxa de desemprego 
no ABC ficou em 12,7% em 
dezembro do ano passado, 
menor nível desde 2002, 
quando o índice começou a 
ser calculado. Os dados são 
da pesquisa do Dieese e da 

Na próxima quinta-feira, 
os trabalhadores na Panex, 
de São Bernardo, escolhem 
seus novos cipeiros.

O Sindicato apóia um 
time combativo pelo com-

Eleição de CIPA na Panex
Organização

promisso de cada candida-
to com a luta por melhores 
condições de trabalho.  São 
eles: Marrom, Jair, Grande, 
Boca, Maradona, Lopez, 
Chirley e Zóinho.

Fundação Seade.
Dezembro fechou com 

166 mil desempregados na 
região. O ABC tem 1,3 mi-
lhão de trabalhadores, para 
2,6 milhões de moradores 
nas suas sete cidades.

A Câmara dos Depu-
tados arquivou projeto de 
lei do Senado que tornava 
feriado a terça-feira de car-
naval.

O projeto tramitou no 
Senado, onde foi aprovado, 
entre março e setembro do 
ano passado. Ao chegar na 
Câmara, foi rejeitado.

O carnaval é uma das 
mais tradicionais festas 
brasileiras. Trata-se, segun-
do a tradição católica, do 
último momento de alegria 
e festejos antes do período 
respeitoso da quaresma. 

A folga na terça-feira 
decorre da grandiosidade 
que a festa ganhou e tor-
nou-se um direito adqui-
rido em empresas que res-
peitam a cultura popular.

O Nível de Atividade 
da Indústria de São Paulo 
obteve no ano passado seu 
melhor resultado desde 
2004. O crescimento foi de 
6,1%, superando todas as 
expectativas das empresas.

O comportamento 
positivo da atividade in-
dustrial foi influenciado  
pelo mercado interno, que 
comprou mais devido ao 
aumento da massa salarial, 
do crédito e da confiança 
do consumidor. 

Repeteco
A indústria começou 

2008 com o pé no acelera-
dor e deverá repetir neste 
ano o ótimo desempenho 
do ano passado, segundo 
projeção do Instituto de 
Estudos para o Desenvol-
vimento Industrial. 

Para o Instituto, a in-
dústria vai continuar cres-
cendo de maneira forte 
e generalizada, principal-
mente por causa da con-
tinuidade de expansão do 
crédito e do crescimento 
na massa de rendimentos 
dos trabalhadores. 

Outro destaque da pes-
quisa do Diesse foi o cres-
cimento em 6,8% nos em-
pregos criados com carteira 
assinada durante o ano pas-
sado. Em 2007 registrou-se o 
5º ano de aumento consecu-
tivo no emprego formal.

Isso significa a geração 
de postos de melhor qua-

lidade, já que os direitos 
trabalhistas são respeitados. 
Em contrapartida, a criação 
de empregos sem carteira 
assinada diminui 2,8%.

O Diesse estima que 
3,9 milhões de trabalhado-
res têm a carteira assinada, 
enquanto outros 1,1 milhão 
não têm.

FIQUE SÓCIO DO SINDICATO


