
Projet

No ano passado, as vendas cresceram mais 
de 5% e a capacidade instalada ficou em 

82%. Em janeiro, vendas de carros bateram 
novo recorde. Página 2

Indústria tem melhor
ano da década

Professores das ETE e 
Fatec programam greve

Empresa não pode 
discriminar quem tem 
problema de crédito

Programe seu final de semana.
DSR Sem Patrão na página 4

Depois de ato ontem, membros do CSE iniciaram 
acampamento em frente à fábrica contra demissões. 
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Mobilização dos companheiros na Projet pela redução em novembro passado

Chicão e Celso, do Comitê (à esq.), no acampamento em frente a Ifer 
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Acordo de sábados alternados 
com jornada semanal menor 
foi aprovado ontem. Conquista 
combina com a campanha das 
centrais sindicais pela redução da 
jornada. Página 3

CSE monta 
acampamento
na porta da Ifer
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Metalúrgicos terão sábados 
alternados e jornada Menor

São Paulo 
e Santos 
fazem o 
clássico de 

domingo, no Morumbi, 
com os dois times 
devendo uma boa 
atuação.

Muricy, que 
até agora 
escalou 
sete times 

diferentes, vai contar 
com Joilson, Hernanes e 
Richarlyson. 

Leão ainda 
não poderá 
colocar para 
jogar os recém 

contratados Quiñonez, 
Molina e Sebastian 
Pinto. Ele quer atenção 
nas bolas paradas.

A 
Portuguesa, 
que vem de 
empate com 
o Paulista, 

enfrenta amanhã o 
Mirassol. 

O Palmeiras, 
que caiu 
para a 14ª 
posição, 
tenta se 

recuperar amanhã à 
noite contra o Guarani, 
em S. José do Rio Preto. 

O líder 
Guaratinguetá 

vai explorar os contra 
ataques contra o Rio 
Claro em jogo que só 
acontece na terça feira. 

Guaratinguetá e 
Palmeiras são os 

dois times mais faltosos 
do campeonato. 

Depois de 
cinco empates, 
o Corinthians 
pega domingo 

o Ituano, em Itú. Mano 
Menezes quer gols. 

O São 
Caetano 
enfrenta o 

Paulista, que está na 
zona de rebaixamento.
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São Caetano

Santo Andrétribuna esportiva
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Festa do fim - A peça mostra as pequenas e grandes mortes de um homem. 
Amanhã e domingo às 20h no Teatro Conchita de Moraes, Praça Rui 
Barbosa, 12, Santa Terezinha, fone 4996-2164. Os ingressos valem um quilo de 
alimento não perecível.

Foi ela que começou, foi 
ele que começou
Peça sobre as aventuras 
e desventuras de Pisco e 
Gute, um casal de gêmeos 
pré adolecentes. Amanhã 
e domingo às 18h no Sesc, 
Rua Tamarutaca, 302, fone 
4469-1200. Grátis.

Berio +
Concerto com o grupo 
Percorso Ensemble 
apresenta composições 
do italiano Luciano Berio e 
peças de Eduardo Álvares e 
Arrigo Barnabé. Domingo 
às 11h no Sesc, endereço e 
fone acima. Grátis.

Adoráveis sem 
vergonha

A comédia conta 
o universo de um 

grupo de amigos que 
resolvem utilizar muita 

criatividade e pouca 
roupa para resolver 
os problemas. Hoje 
e amanhã às 21h e 
domingo às 19h no 
Teatro Municipal, no 

Paço, fone 4433-0789. 
Os ingressos valem R$ 

50,00 e R$ 40,00 se 
antecipado.

Cinema internacional
Teatro Cacilda Becker, no Paço, fone 
4330 3444. Ingressos  R$ 3,00, R$ 1,50 
para estudantes e grátis para idosos.
O filme sul-africano Infância roubada 
conta a história de um jovem que 
se envolve em pequenos crimes. 
Amanhã às 20h e domingo às 16h.
Piaf, um hino ao amor conta a história 
da cantora francesa Edith Piaf. Hoje 
às 20h, amanhã às 16h e domingo 
às 19h.

Mundo imaginário - O espetáculo tem 
histórias do universo infantil como o cheiro 
da terra, o bolo quente da mamãe e a risada 
do palhaço. Domingo às 10h no Teatro Elis 
Regina, Av. João Firmino, 900, fone 4351-3479. 
Retirar ingressos uma hora antes.

O samba vai ao teatro - O grupo Madeira 
de Lei faz show em homenagem ao grupo 
carioca Fundo de Quintal. Amanhã às 20h 
no Teatro Elis Regina, 
Av. João Firmino, 900, 
fone 4351-3479. Retirar 
ingressos uma hora antes. 

O cantador Patativa do 
Assaré é o homenageado 
no espetáculo Canta 
Patativa, Carta Sertão, que 
o gupo MCTA apresenta 
hoje, às 21h, no Teatro 
Timochenco Wehbi, Rua 
Visconde de Inhaúma, 
730, Nova Gerty, fone 
4238-3030. Ingressos a
R$ 20,00 e
R$ 10,00 a meia. 

Grito Rock Festival
Grupos de rock se 
apresentam no sábado 
das 14h às 23h e 
domingo das 12h às 
22h. Tem feira de rock 
com exposição de vinis, 
DJs, exibição de vídeos 
e de fanzines. Rua Rio 
Grande do Sul, 73, 
Centro.
A entrada vale um quilo 
de alimento não
perecível. 
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notas e recados

Vendas da indústria
crescem mais de 5%

Venda de carros tem o
melhor janeiro da história

Conjuntura

Montadoras

As vendas da indústria 
brasileira cresceram 5,1% 
em 2007, segundo dados da 
Confederação Nacional da 
Indústria(CNI) divulgados 
ontem .

Conforme o estudo da 
entidade, uma espécie de 
central sindical das empre-
sas, o ano passado foi “espe-
cialmente favorável à indús-
tria de transformação”. 

A utilização da capaci-
dade instalada ficou, na mé-
dia, em 82,3%, o que equiva-
le a um crescimento de 1,8% 
em relação a 2006.

“Tratam-se de taxas se-
melhantes às observadas em 
2004, ano de maior dinamis-
mo dessa década”, afirmou 
comunicado da instituição. 

Trabalho
O emprego no setor 

industrial também se be-
neficiou do crescimento 
das vendas e da utilização 
da capacidade instalada. O 
emprego industrial cresceu 
3,8% na média do ano, fa-
zendo a massa real de salários 
aumentar 4,9%, informou a 
confederação.

O estudo indica ainda 

que o emprego no setor não 
registra variação negativa 
desde dezembro de 2005.

Os setores cujas vendas 
mais aumentaram foram 
os de máquinas e equipa-
mentos, com alta de 18%, 
equipamentos de transporte 
(17%) e produtos de metal 
(10%).

As vendas 
das montadoras 
superaram qual-
quer prognóstico 
e o mês passado 
já é considerado 
o melhor janeiro 
da história para 
o setor.

Foram comprados 231 
mil automóveis e comer-
ciais leves, aumento de 41% 
sobre janeiro de 2007. No 
segmento de caminhões, as 
1,5 mil unidades comercia-
lizadas representaram cres-
cimento de 25%.

Os números são da fe-
deração dos revendedores 
(Fenabrave), com base nos 
licenciamentos do mês.

Disputa
A Fiat foi a que mais 

vendeu, com 49,9 mil unida-
des licenciadas. Em segundo 

Os governos do mun-
do todo arrecadam, em 
média, 500 vezes mais com 
os impostos sobre o cigarro 
do que gastam com ações 
antifumo, afirma um rela-
tório divulgado ontem pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

O relatório destaca os 
esforços do governo brasi-
leiro para combater o fumo, 
como as fotos impressas 
nas embalagens de cigarro. 
Segundo a OMS, entre 
2004 e 2006 as campanhas 
ajudaram 50 mil pessoas a 
largar o vício.

Apesar disso, diz a 
organização, o preço do 
cigarro no Brasil é o segun-
do menor das Américas, 
acima apenas do preço no 
Paraguai.

lugar vem a Volks com 46,7 
mil, seguida pela GM com 
46,3 mil unidades.

A Ford ficou na quarta 
posição com 20 mil veícu-
los emplacados. A Renault 
surge como a quinta mon-
tadora, com 7,6 mil veículos 
e logo depois vem a Honda, 
com 7,5 mil unidades.

Mais vendidos
Quanto aos modelos, 

foram emplacados 21 mil 
Gol. O Palio é o segundo 
com 16,7 mil e o Celta teve 
11,3 mil unidades vendidas.

Indústrias tiveram o melhor ano desta década

Montadoras venderam 231 mil carros em janeiro

Segundo o dito popu-
lar, o ano novo no Bra-
sil só começa depois do 
carnaval. Sendo assim, 
um feliz ano novo a to-
dos.  É hora de arrega-
çar as mangas e voltar à 
realidade. É chegada a 
hora de colocar em prá-
tica os projetos feitos na-
quele primeiro momento 
do ano. É hora de fazer 
acontecer os sonhos, rea-
lizar os desejos, colocar 
em prática o planejamen-
to idealizado.

Para quem desejou 
um mundo melhor na 
passagem do ano, este é 
o momento de começar 
a mudá-lo. Para isso, é 
preciso acreditar que não 
existe um “salvador da 
pátria”. Não existe um 
super herói que salvará 
nosso planeta e nossas vi-
das. Não existe ninguém 
que possa fazer isso, a 
não ser nós mesmos. 

Você é responsável
Cada indivíduo é res-

ponsável pelo caos que es-
tamos vivenciando! Ou vo-
cê acha que o papel de bala 
jogado no chão não causa-
rá problemas no futuro? Ou 
você acredita mesmo que a 

água que vai embora pela 
torneira aberta enquanto 
escovam-se os dentes nun-
ca acabará?

É preciso adquirir 
novas atitudes, criar no-
vos hábitos. É preciso es-
quecer aqueles que dão 
maus exemplos e lem-
brar que o dinheiro não 
compra tudo. Nunca foi 
tão necessária a valori-
zação da instituição fa-
mília. É preciso educar 
as crianças com ética e 
verdade. É preciso que 
os pais encontrem tem-
po para ficar com seus 
filhos. É preciso cultivar 
as amizades, sorrir para 
o semelhante...

Tente!
É necessário compre-

ender que os pequenos ges-
tos podem mudar o mundo 
ou, pelo menos, transfor-
má-lo num lugar com mais 
qualidade de vida. É pre-
ciso não esquecer que o 
ano novo é feito de 365 dias 
(2008 tem 366) e cada dia 
é importante se quisermos 
as mudanças sonhadas 
no início. Não custa na-
da tentar!

Virou mania
O deputado federal Paulo 
Maluf (PP) quer a todo 
custo disputar a prefeitura 
da capital.

Recorde 
Em 2007, o BNDES 
aprovou investimentos de 
R$ 98 bilhões, crescimento 
de 33% sobre o ano 
anterior.

Recompensa
Um advogado do Morumbi 
ofereceu R$ 10 mil a quem 
fornecer pistas dos ladrões 
que assaltaram sua casa.

Desenvolvimento
Em mensagem enviada 
ao Congresso, Lula disse 
que neste ano o Brasil vai 
crescer mais de 5%.

É muito
A Previdência gastou R$ 
10,7 bilhões no ano passado 
com auxílio-doença, 
aposentadoria especial 
e aposentadoria por 
invalidez.

Tecnologia
A Cutrale, produtora 
de suco de laranja, 
vai produzir álcool 
combustível a partir
da casca e bagaço
da fruta.

Só o lucro
Em Goiás, comerciantes 
bloquearam a BR-060 
para protestar contra 
a venda de bebidas 
alcoólicas nas rodovias 
federais. 

Muita grana
As sete cidades da região 
querem arrecadar
R$ 586 milhões neste
ano com o IPTU.

Irresponsabilidade
O ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, disse 
que o tratamento dado 
pela imprensa
sobre a febre amarela
fez com que milhares
de pessoas se
vacinassem sem 
necessidade.

Reprodução
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Projet

Ifer

ETE e Fatec

Luta agora é pelo sábado livre

CSE monta acampamento
contra demissões 

Professores podem parar  

Trabalhadores na assembléia que decidiu pelo acampamento

Investigação

Empresa não pode discriminar 
quem tem restrição de crédito
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Eleição de 
CIPA na 

Labortub

Campanha terá primeiro ato na segunda-feira

Organização

Hoje é dia de elei-
ção de CIPA na Labor-
tub, de São Bernardo.

As companheiras 
e companheiros devem 
votar nas candidatas 
apoiadas pelo Sindica-
to.

Elas assumiram 
compromisso com a de-
fesa da vida e com a luta 
por melhores condições 
de trabalho.

As candidatas são: 
Maria Francisca, a Fran,  
Rosivânia Vilela, a Va-
ninha, Nilzete de Jesus, 
Rosangela Santos e Ma-
ria Israel.  

Em clima de 
comemoração, os 
companheiros na 
Projet, autopeças 
de São Bernardo, 
aprovaram ontem 
em assembléia 
acordo de traba-
lho em sábados 
alternados com redução 
de meia hora na jornada 
semanal, sem redução de 
salários. 

Hoje, o pessoal trabalha 
em dois turnos, de segunda-
feira a sábado, das 6h às 14h 
e das 14h às 22h.

Com o acordo, fica 
mantida a mesma jornada de 
segunda a sexta-feira, com as 
duas turmas se revezando a 

Será na Praça Ramos 
de Azevedo, no centro de 
São Paulo, o primeiro ato 
da campanha das centrais 
sindicais pela redução da 
jornada de trabalho sem 

cada sábado pela 
manhã.

“Agora, va-
mos continuar 
re iv ind icando 
u m a  r e d u ç ã o 
maior na jornada 
para que todos os 
sábados sejam li-

vres”, afirmou Carlos Alber-
to Gonçalves, o Krica (foto), 

diretor do Sindicato.
Segundo ele, o sábado 

alternado era uma reivin-
dicação dos companheiros 
desde o ano passado.

“Foram várias assem-
bléias de mobilização e uma 
mesa redonda na Delegacia 
do Trabalho até a fábrica 
negociar”, lembra Krica.

Para ele, essa conquista 

A luta dos companhei-
ros na Ifer, em Diadema, 
contra demissões arbitrárias, 
teve um novo lance.

Depois dos protestos 
e paralisações dos trabalha-
dores nas últimas semanas, 
ontem foi a vez dos compa-
nheiros Chicão e Celso, do 
Comitê Sindical, montarem 
um acampamento na porta 
da fábrica como forma de 
pressão para que a empresa 
reveja sua atitude. 

“Queremos chamar a 
atenção da Ifer pelo erro 
que ela comete”, protestou 
Davi Carvalho, diretor do 

tem um valor importante 
por causa da recente campa-
nha pela redução da jornada 
deflagrada pelas centrais 
sindicais.

“O importante é com-
binar a pressão em cima do 
Congresso pela redução da 
jornada com a luta em cada 
local de trabalho”, finalizou 
ele.

redução de salários. 
Os sindicatos preten-

dem recolher um milhão 
de assinaturas até o dia 
1º de maio para o abaixo-
assinado que será enviado 

aos deputados e sena-
dores com o objetivo de 
pressionar o Congresso 
pela votação de projeto 
que regulamenta a jorna-
da de 40 horas semanais. 

Sindicato, para quem as de-
missões são arbitrárias.

Segundo Davi, essa luta 

não se esgotará no acampa-
mento. “Novos protestos 
virão”, adiantou ele.

O Ministério Público 
do Trabalho de São Paulo 
(MPT) está investigando  
empresas que teriam dis-
pensado candidatos em pro-
cesso de seleção a vagas de 
emprego por terem restrição 
cadastral de crédito. 

Segundo o órgão, uma 
empresa não pode deixar de 
contratar candidato por pro-
blema nos serviços de prote-
ção ao crédito ou Serasa.  

“Esta prática é discrimi-
natória. O empregador pode 
ser punido e ter de acertar as 
contas com a Justiça”, afir-
ma a Procuradora do Traba-
lho Denise Lapolla . 

Em São Paulo, o MPT 

Professores e funcio-
nários das Escolas Técnicas 
Estaduais (ETE) e Faculda-
des de Tecnologia (Fatec) 
planejam entrar em greve a 
partir de 1º de março. 

Sem reajuste nos salá-
rios desde 2005 e sem po-
lítica salarial desde 1995, os 
salários nas ETE e FATEC 
são os piores do Brasil na 
área de educação pública. 

já investiga 11 denúncias 
deste tipo. Se a prática ficar 
provada, os Procuradores 
do Trabalho propõem um 
acordo por meio do Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC). Em caso de descum-
primento, o dono da empresa 
sofrerá uma ação e, se con-
denada, a empresa terá de 
pagar multa. 

Para a procuradora, 
num processo de seleção a 
empresa deve avaliar somen-
te a aptidão do candidato. 
“Não se deve avaliar se ele 
tem algum problema finan-
ceiro ou se está devendo.  
Isso implica discriminação”, 
sustenta.

Segundo o sindicato 
da categoria (Sinteps), um 
professor que ingressa nu-
ma ETE recebe somente R$ 
6,09 a hora-aula.

O professor que en-
tra numa Fatec recebe R$ 
8,10.

Os funcionários têm 
piso mensal de R$ 343,46. 
Esses valores represen-
tam 39% do que é pago 

a um professor no Acre.  
Outra reclamação dos pro-
fissionais é da falta de estru-
tura nas escolas e o uso po-
líticos que os tucanos fazem 
da instituição. 

Assim como fez Al-
ckmin, o governador Ser-
ra continua inauguran-
do novas unidades, sem 
qualquer garantia de re-
cursos ou infra-estrutura.  


