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▼ TEMPO

Funcionários da Forjafrio continuam em greve, iniciada após a demissão de 180 pessoas. Além da empresa de Mauá, a Prats Masó, de Santo
André, também está em situação difícil e pode entrar, nos próximos dias, com pedido de recuperação judicial. 1º Caderno 8
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▼ 80 PÁGINAS

EXEMPLAR DO ASSINANTE

Felipe Massa vem a
São Bernardo para
jogo beneficente

Palmeiras vence o
Marília por 3 a 0
no Palestra Itália

Esportes 2 e 4

Eletropaulo diz que
Mauá não corre risco
de ficar às escuras

1º Caderno 4

Motor turbo 1.4
16V do Linea T-Jet
atinge 152 cv com
baixo consumo
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Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia
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Justiça anula comissões
da Câmara de S.Bernardo
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no dia 4

Celso Luiz Nário Barbosa

▼ A redução de novas vagas e in-
vestimentos resultaram na que-
da do Icei (Índice de Confiança
do Empresário Industrial). Nes-
te mês, o setor registrou 47,4
pontos, 14,4 a menos que em ja-
neiro de 2008. 1º Caderno 7

Suplemento
traz 542 ofertas
de veículos

Autozoom 1 a 28
Divulgação
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▼ RISCO DE FALÊNCIA

▼ SAÚDE

▼ RIO GRANDE DA SERRA

▼ PATRIMÔNIO AMEAÇADO

▼ PRIMEIRA VITÓRIA

▼ AUDITORIA

▼ CONFIANÇA NA INDÚSTRIA

AUTOMÓVEIS

A polêmica eleição das
comissões permanen-
tes da Câmara de São

Bernardo foi suspensa on-
tem pela juíza Maria Laura
de Assis Moura Tavares, da
1ª Vara da Fazenda Pública.
Caso a questão não seja re-
solvida até o dia 4, data da
primeira sessão ordinária, os
projetos não poderão ser vo-
tados, já que precisam, obri-
gatoriamente, do aval das co-
missões para serem encami-
nhados ao plenário. A deci-
são é fruto de um pedido de
liminar apresentado pelos
partidos de oposição, que fi-
caram de fora de 14 dos 15
grupos permanentes. Os ve-
readores alegam violação de
artigos da Lei Orgânica do
Município e do Regimento
Interno. 1º Caderno 3

▼ Desde dezembro, as UBSs
(Unidades Básicas de Saúde) de
São Caetano estão sem medica-
mentos. Segundo a Prefeitura, a
causa do problema é o encerra-
mento do contrato de forneci-
mento com a Home Care, investi-
gada por fraudes. Setecidades 1

Falta remédio
nas UBSs de
São Caetano

▼ A incidência de acidentes na
estação da CPTM de Rio Gran-
de da Serra motivou o Ministé-
rio Público a instaurar inquéri-
to sobre as condições de segu-
rança da linha. A construção de
um muro está prevista desde o
ano passado. Setecidades 5

O meia Marcelinho Carioca (d) comemora o gol da primeira vitória do Santo André no Campeonato Paulista CPTM está
sob a mira

do MP

▼ O Cine Teatro Carlos Go-
mes foi interditado ontem pe-
la Defesa Civil de Santo An-
dré e deve ser reformado pela
Prefeitura. Sem segurança es-
trutural, a única atividade no
imóvel era a Escola Livre de
Cinema e Vídeo. Setecidades 3

Pedestres preferem arriscar-se sobre os trilhos por falta de acesso facilitado

Defesa Civil
interdita o

Carlos Gomes

▼ Com gol de pênalti de Marce-
linho Carioca, o Santo André
bateu a Ponte Preta por 1 a 0
ontem à noite, no Bruno Da-

niel, em sua primeira vitória
no Paulistão. No intervalo,
houve falta de energia elétrica
no estádio. Esportes 1 e 2

Ramalhão se recupera
e bate Ponte em casa

▼ Ação considerada prioritária
pela Prefeitura de Santo An-
dré, a auditoria nos contratos
da gestão anterior não foi ini-
ciada porque ainda há indefini-
ção sobre a empresa a ser con-
tratada. A previsão de início é
de dez dias. 1º Caderno 5

Santo André
adia anúncio
pela 4ª vez

Índice é o
menor da

última década

▼ Aventureiros de fim de sema-
na ou urbanos de carteirinha
podem encarar com desenvol-
tura asfalto ou terra na perua
Peugeot 207 Escapade, que
ainda oferece requinte e bom
custo-benefício. Página 3

Requinte
para campo
ou cidade


