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são bernardo
Mostra de Cinema Internacional

tribuna esportiva
O Corinthians, líder
do Campeo nato Paulista,
volta a campo
amanhã para enfrentar a
Portuguesa,
no Pacaembu, às 17h.
Logo depois,
às 18h30, o
Santo André
recebe o Marília, no Bruno Daniel. O
Ramalhão quer prosseguir com a série de vitórias.
Depois de
passar uma
rodada sem
jogar para se
garantir na
Libertadores, o Palmeiras tem clássico no Paulistão.
Domingo, o
Verdão recebe o Santos,
às 17h, no Palestra Itália.
Um pouco mais tarde, às 19h10,
o quarto colocado São
Paulo quer voltar a convencer a torcida e subir
ainda mais na tabela.
Para isso, vai a Ribeirão Preto encarar o Botafogo.
No mesmo horário, o São
Caetano vai
a Guaratinguetá encarar os donos
da casa.

No Teatro Cacilda Becker, no Paço,
fone 4348-1081. Grátis.

são caetano

Mil anos de orações
Chinês visita a filha
nos Estados Unidos
e lá se relaciona com
uma iraniana. Domingo
às 19h.

Ary Toledo

O humorista apresenta o espetáculo A todo vapor,
recheado de sátiras e piadas. Amanhã às 21h no
Teatro Paulo Machado de Carvalho, Alameda Conde
de Porto Alegre, 840, bairro Santa Maria.
Fone 4238-3030. Ingressos a R$ 40,00, R$ 30,00 se
antecipado e R$ 20,00 a meia.

Bee Gees One
O grupo cover
apresenta os principais
sucessos da banda
britânica. Domingo às
19h no Teatro Lauro
Gomes, Rua Helena
Jackey, 171, Rudge
Ramos. Ingressos a R$ 40,00, R$ 30,00 se antecipado
e R$ 20,00 a meia. Telefone 4368-3483.
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Em defesa do emprego

luta na Max Precision
e na special Quality
O pessoal
parou
ontem em
protesto
contra
demissões
e pelo
pagamento
do 13º
salário.

ribeirão pires
Programação de verão, no Complexo Airton
Senna, Av. Brasil, 193, fone 4828-9600.

Monólogo de uma esposa
Comédia mostra a vida de uma mulher que tenta
fazer do casamento uma festa diária. Amanhã às 20h30
no Teatro Elis Regina, Av. João Firmino, 900, bairro
Assunção, fone 4351-3479. Ingressos a R$ 20,00, R$
15,00 se antecipado e R$ 10,00 a meia.

santo andré

A família do futuro

Filme infantil conta a história de jovem que procura
sua mãe biológica e faz viagem no tempo. Às 15h.
Das 15h às 16h, passeio pelos pontos turísticos da
cidade.
Luau da terceira idade, às 18h

mauá

Olivier, Fusca e
Fogão
O espetáculo
é apresentado
pelo chefe de
cozinha Olivier
Anquier, que
prepara receitas com a participação do público.
Amanhã às 21h e domingo às 19h no Teatro Municipal,
no Paço, fone 4433-0789. Ingressos a R$ 50,00,
R$ 40,00 se antecipado e R$ 25,00 a meia.
Grooving Machine
Show do grupo mistura
sons, ritmos e tendências
como o soul e o funk.
Amanhã às 17h na
lanchonete do Sesc, Rua
Tamarutaca, 302, fone
4469-1200. Grátis.

Com três vitórias em três jogos no hexagonal final, a
seleção brasileira de futebol sub-20
joga hoje, às 18h30.
Mais um sucesso amanhã
praticamente
garante o título da competição. Os garotos já garantiram a vaga para o
mundial da categoria
no Egito.

Uma mulher dividida em dois
Filme alemão, mostra o fim de relação entre uma
jovem e um famoso escritor depois que ela conhece
herdeiro de grande fortuna. Amanhã às 20h.

Sexta-feira

Basquete de rua, skate, mini golfe, futebol, cama
elástica, tirolesa e alpinismo são as atrações do
programa Sesc Verão, que acontece amanhã das 10h
às 17h no Ginásio Poliesportivo, no Paço. Grátis.
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Rolls-Royce cria
terceiro turno

Secretários de Desenvolvimento
debatem participação em seminário
Encontro no ABC, em março, visa buscar alternativas
à crise financeira mundial.
Página 3

Eudóxia de Barros
Uma das mais importantes
pianistas brasileiras,
Eudóxia de Barros faz
apresentação mesclando
grandes nomes da música.
Amanhã às 20h no Sesc,
Rua Tamarutaca, 302,
fone 4469-1200. Ingressos
entre R$ 16,00 e R$ 4,00.

fator
previdenciário
em debate
Mão-de-obra qualificada
garante mais trabalho para a fábrica
em São Bernardo.

Pré-projeto para
substituir fator pode
ser apresentado no
próximo dia 16.
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Reforma agrária
perde Adão Pretto
Complicações decorrentes
de uma pancreatite vitimaram
ontem o deputado federal gaúcho
Adão Pretto (PT).
Página 2

notas e recados
Tudo isso!
O novo corregedor
da Câmara Federal,
deputado Edmar
Moreira (DEM), tem um
castelo avaliado em R$
25 milhões em São João
do Nepomuceno, em
Minas.
Justo ele?
A função do corregedor
é investigar as
denúncias feitas contra
os deputados federais.
Sem crise
As assembléias
legislativas de São
Paulo, Paraíba
e Pernambuco
aumentaram seus
orçamentos em mais de
30%.
Não pegou
Por causa dos baixos
índices de audiência,
em média 14 pontos, a
novela global Negócios
da China foi encurtada
em dois meses e termina
em março.
Mais respeito
Justiça manda
companhias aéreas
informarem os atrasos
de vôo com duas horas
de antecedência, sob
pena de multa de R$ 10
mil.
Ela merece
O Ministério Público
processa a Telefônica em
R$ 1 bilhão por danos
morais, má qualidade
do serviço e violação de
direitos.
Avanços
No Japão, cientistas
recuperaram danos na
espinha dorsal de ratos
implantando célulastronco humanas.
Virou moda
Na Suécia, um
manifestante atirou seu
sapato no embaixador
de Israel, repetindo
atitude de jornalista
contra o presidente
George W. Bush.
Caixa alto
No ano passado, as
fusões e aquisições de
empresas aqui no Brasil
totalizaram R$ 100
bilhões.
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Aposentadoria

Governo aceita negociar outra
fórmula para o fator previdenciário

O governo aceitou discutir com as centrais sindicais
mudanças no fator previdenciário. Projeto para sua extinção foi aprovado no Senado
e está prestes a ser votado na
Câmara, com muita chance
de ser aprovado.
O primeiro debate para
tratar do assunto ocorreu
na noite de quarta-feira e
reuniu os ministros da Previdência, José Pimentel, e
da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Dulci, com
representantes das centrais
e o relator do projeto de
lei que tramita na Câmara, deputado Pepe Vargas
(PT-RS).
O fator previdenciário
foi criado em 1999 para
adiar a concessão de apo-

Reprodução

Ministro José Pimentel negocia alternativas com as centrais sindicais

sentadorias e, assim, aliviar
as contas da Previdência
Social. Mas, a mediada é injusta porque arrocha a aposentadoria do trabalhador.
Prazo
Ao deixar o encontro,

Pimentel se limitou a informar que os participantes
voltarão a se reunir no próximo dia 16, quando Pepe
Vargas deverá apresentar
um pré-projeto com os
pontos já consolidados.
Vargas defendeu que a

Novo salário mínimo: enfrentando a
crise com distribuição de renda
2011 é o reajuste da inflação mais um aumento real
equivalente a variação do
PIB de dois anos anteriores e a antecipação da data-base de sua correção, a
cada ano, até ser fixada
em janeiro, em 2010.
O novo salário mínimo vai beneficiar 43,4 milhões de brasileiros, sendo
25,6 milhões de trabalhadores ativos e 17,8 milhões
de aposentados, injetando
na economia cerca de R$
28 bilhões, recursos importantes para se atenuar
os impactos da crise internacional.
Porém, para além do
papel macro-econômico
do novo valor do salário

Injustiça
“As pessoas têm que
ser incentivadas a continuar
trabalhando para poder se
aposentar melhor”, afirmou
o deputado.
“Estamos discutindo
uma fórmula que permita
à pessoa chegar a 100% do
valor de sua aposentadoria,
pois o fator previdenciário
é tão injusto que o trabalhador se aposenta mas continua trabalhando”, concluiu
Vargas.

Educafro

dica do dieese

Desde 1º de fevereiro o novo salário mínimo
nacional passou de R$
415,00 para R$ 465,00,
um aumento de R$ 50,00,
que significou um reajuste de 12,05%, ou seja, 6% acima da inflação
do período, acumulando
um aumento real de 45%
desde 2003.
Neste momento, é importante relembrar que o
atual aumento do salário mínimo é resultado do
acordo firmado entre o
governo federal e as centrais sindicais em 2007,
que prevê uma política
de valorização do salário mínimo até 2023.
A regra definida até

nova fórmula possibilite a
quem se aposentar após ter
completado o tempo mínimo receber como benefício
o valor integral da média
das últimas contribuições,
ou até mais.

mínimo neste atual cenário, ele significa um
aumento real no poder
de compra de parcela
significativa da população e, consequentemente, mesmo que ainda
aquém do que desejamos, uma melhora de
sua condição de vida.
Se para a parcela
mais rica da população
que reclama a perda de
milhões na atual crise financeira, R$ 50,00 pode
parecer pouco, mas para a maioria das famílias brasileiras vai significar mais comida em
suas mesas.
Subseção DIEESE

Inscrições
amanhã
As inscrições ao cursinho pré-vestibular do
Educafro, em convênio
com o Sindicato, serão
realizadas amanhã e nos
dias 14 e 28 de fevereiro,
na Sede Regional de Diadema. O curso é destinado
aos trabalhadores de baixa
renda.
Para a inscrição, é preciso apresentar xerox do
RG, do CPF e do certificado de conclusão do ensino
médio, comprovantes de
residência e de renda, além
de duas fotos 3 x 4.
As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas
das 10h às 16h na Regional
Diadema, que fica perto
do terminal Piraporinha
do trólebus.
A mensalidade vale
5% do salário mínimo, R$
23,00, e o material didático
custa R$ 45,00. Informações amanhã: 4066-6468
e 8596-1674.
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Macfer
Reunião na Sede do
Sindicato, na terçafeira, às 18h, para
tratar de assuntos
internos.
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Pelo emprego

Seminário

Protestos contra demissões na
Max Precision e Special Quality

Secretários de
Desenvolvimento
reúnem-se hoje

Cerca de 400 trabalhadores na Max Precision e
Special Quality, em Diadema, pararam por três horas,
na manhã de ontem, em
protesto contra 49 demissões e para cobrar o pagamento da segunda parcela
do 13º salário do ano passado.
Segundo Claudionor
Vieira, diretor do Sindicato,
a revolta é grande não só
pelas demissões e pelo salário atrasado, mas também
pela postura anti-sindical e
autoritária do patrão que
controla as duas fábricas.
“Ele demitiu, não pagou e cometeu a ofensa de
mandar os metalúrgicos
irem procurar seus direitos
na Justiça”, protestou.
Greve
Claudionor disse tam-

Segundo Claudionor, fábrica tem postura ant-sindical e desrespeita direitos

bém que é comum as empresas cancelarem dias de
trabalho sem avisar e depois descontar do salário.
Outras irregularidades são
perseguir quem se associa
ao Sindicato e punir quem

Luto

mata (estraga) uma peça.
A intenção dos trabalhadores era manter a produção parada, porém como
negociações foram abertas
durante o protesto, os metalúrgicos resolveram voltar

ao trabalho.
Hoje, eles se reúnem
novamente em assembléia
e, se o desfecho da negociação não for positivo, podem
entrar em greve por tempo
indeterminado.

Alternativa à crise

Reforma agrária
perde defensor

Aumenta trabalho na Rolls-Royce

O deputado federal
Adão Pretto (PT-RS) morreu ontem, aos 63 anos,
devido a complicações de
uma pancreatite.
Ele estava internado
em Porto Alegre depois
de ser submetido a uma
cirurgia para retirada do
pâncreas.
Adão Pretto foi um
dos fundadores do MST
no Rio Grande do Sul. O
corpo foi velado na Assembléia Legislativa gaúcha e será sepultado hoje,
às 10h, em um assentamento do MST.
Adão Pretto filiou-se
ao PDT em 1980 e cinco
anos depois foi para o PT,
partido pelo qual se elegeu
deputado estadual no Rio
Grande do Sul.
Em 1991, tomou posse pela primeira vez como deputado federal e
manteve-se no cargo por
mais cinco mandatos. Sua
principal bandeira política
era a reforma agrária.

A qualidade da mãode-obra dos trabalhadores
na Rolls-Royce, em São
Bernardo, foi responsável
pela abertura do terceiro
turno no setor de inspeção
de motores, no mês passado.
“Nós alcançamos um
nível de padrão mundial.
Por conta disso, a matriz
está mandando para cá os
motores de avião que iam
para a fábrica da Escócia”,
disse Rogério Fernandes, da
Comissão de Fábrica.
Contratações
Ele comentou que a
qualidade dos trabalhadores
brasileiros faz da fábrica do

Rogério Fernandes durante assembléia no interior da fábrica em São Bernardo

ABC uma das melhores do
grupo. O pessoal também
melhorou o prazo de entrega dos motores e a criação
do terceiro turno vai permitir que a fábrica mantenha
esses prazos em dia.
No próximo mês, a

representação dos trabalhadores e a direção da fábrica
fazem uma avaliação do
novo turno.
“A expectativa é de
ampliação do setor, com
possibilidade de contratações”, comentou Rogério.
Publicidade
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Secretários municipais de Desenvolvimento
reúnem-se hoje com dirigentes de sindicatos da
região para discutir a organização do seminário que
vai debater alternativas e
propostas à crise financeira
internacional.
Já confirmaram presença os titulares das pastas em São Bernardo, Jefferson José da Conceição;
Mauá, Edilson de Paula;
e Diadema, Luis Paulo
Bresciani.
O seminário tem realização prevista para o início
de março e pretende reunir
representantes dos trabalhadores, das empresas e
do poder público (governos municipais, estadual e
federal).
Ele já conta com o
apoio do presidente Lula,
que elogiou a iniciativa e
afirmou que seus principais ministros estão à disposição.
Fundamental
O evento vem ganhando adesões. Associações comerciais dos
sete municípios do ABC,
Ciesp (Centro da Indústria
do Estado de São Paulo), Sindicato Regional da
Construção Civil, Arranjo
Produtivo Local (APL) do
Setor Plástico, empresários
do setor metal mecânico
e a Agência de Desenvolvimento Regional apóiam
e já garantiram participação.
“Já existe um consenso de que a iniciativa
é fundamental para superarmos o difícil momento
econômico que a região
atravessa na conjuntura”,
disse Rafael Marques,
vice-presidente do Sindicato.

