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R ECONHECIMENTO

Produção industrial cresce em
12 regiões do País, aponta IBGE
A produção industrial subiu em 12 das 14 regiões
pesquisadas em março, ante
o mês anterior, segundo informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os destaques
de crescimento, nesta base
de comparação, ficaram
com Paraná (18,6%),Amazonas (10,1%), Pernambuco
(4,4%), Rio Grande do Sul
(4,1%) e Santa Catarina
(3,7%), que cresceram acima da média nacional
(2,8%).
Os demais locais com taxas positivas nesse confronto foram Minas Gerais
(2,8%), Espírito Santo
(2,2%), Rio de Janeiro e região Nordeste (ambos com
1,8%), Bahia (0,9%), Pará

Índice aponta a recuperação da indústria após a crise internacional

(0,7%) e São Paulo (0,6%).
Apenas Ceará (queda de
0,3%) e Goiás (recuo de
6,8%) apresentaram taxas
negativas.
Em relação a março de
2009, as 14 regiões registraram taxas positivas, "que re-

fletem a aceleração no ritmo da produção e também
a base de comparação retraída, decorrente dos efeitos
da crise econômica internacional", de acordo com o
documento de divulgação
da pesquisa.

C RESCIMENTO

Analistas elevam para 6,26% estimativa
do PIB em 2010
A estimativa de analistas
do mercado financeiro para
a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país, subiude
6,06% para 6,26%, neste ano,
segundo o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central.
Se essa projeção de expansão se confirmar, será a maior desde 1986, quando o país
cresceu 7,5%, de acordo com
a série histórica do IBGE
(Instituto Brasileiro de Ge-
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ONU elege Lula como
'campeão' mundial na luta
contra a fome
Depois de a Revista Time
publicar que o presidente
Lula é um dos homens mais
influentes do mundo, agora
ele recebe um novo prêmio,
desta vez o "Campeão
Mundial na Luta contra a
Fome", da ONU, que será
entregue pela diretora executiva do Programa Mundial de Alimentos, PMA, Josette Sheeran.
Segundo o PMA o prêmio
destaca a importância da parceria com o Brasil em momentos como o terremoto
no Haiti e representa ainda
o reconhecimento dos esforços do governo do pais no
cumprimento das Metas do
Milênio.
O diretor do Centro de
Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unic-Rio,
Giancarlo Summa, falou à
Rádio ONU sobre a impor-

Presidente Lula

tância do prêmio.
"É um reconhecimento
do papel que o Brasil desempenha na luta contra fome,
seja internamente e no cenário internacional. O Brasil
está empenhado na África
em cooperação técnica com
dezenas de países" afirmou.

S AÚDE

Adultos entre 30 e 39 anos
já podem se vacinar contra
a nova gripe
ografia e Estatística).
O boletim Focus é uma
publicação semanal do BC
elaborada com base em projeções de analistas do mercado financeiro para os prin-

cipais indicadores da economia.
No mesmo levantamento,
a estimativa para a produção
industrial em 2010 subiu de
9,54% para 10,30%.

C ONVÊNIO

ITES tem inscrições abertas
para o Vestibular 2010
O Sindicato informa que
estão abertas as inscrições
para o processo seletivo
2010 do 2º semestre do Instituto Taubaté de Ensino Superior (ITES), com duas opções de prova: prova tradicional ou por agendamento.As
inscrições devem ser feitas
pela Internet, no site
www.ites.edu.br.
O I.T.E.S. oferece os cursos
superiores tradicionais de
Administração, Ciência da
Computação, Enfermagem
(Curso Novo - Noturno),
Fisioterapia, Publicidade e
Propaganda, e Turismo. Oferece também os cursos su-

periores de menor duração
(dois anos) de Comércio
Exterior, Gestão Comercial,
Gestão de Recursos Humanos e Gestão de Turismo.
Sócios do Sindicato e dependentes têm desconto de
10% nas mensalidades.
Informações pelo telefone
(12) 3635-4553 no horário
das 14h às 23h.

O Ministério da Saúde
começou a quinta e última
etapa da campanha de vacinação contra a influenza A
(H1N1) - gripe suína.
Até o próximo dia 21, devem procurar os postos de
saúde adultos saudáveis
com idade entre 30 e 39
anos.
Pessoas com mais de 60
anos com doenças crônicas
também estão sendo imunizadas contra a doença nas
regiões Nordeste, Sudeste
e Centro-Oeste. As etapas
anteriores incluíram profissionais de saúde, indígenas,
crianças entre 6 meses e 2

anos, jovens de 20 a 29 anos
e gestantes.
De acordo com o último
balanço, 47,5 milhões de
pessoas já receberam a vacina em todo o país. O número representa 81% do
público-alvo. A pasta destacou que a vacina é segura e
é a única maneira de se proteger contra o vírus.
Neste ano, até o dia 3 de
abril, foram internadas 361
pessoas com a doença. Um
em cada cinco casos era de
gestantes. Das 50 mortes
registradas, as mulheres
correspondem a 76% do
total e as gestantes, 32%.
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Chegou a hora de decidir
o futuro da categoria
Nos dias 12, 13 e 14 de
maio, você metalúrgico tem
um compromisso com o futuro da categoria no 1º Turno da Eleição Sindical 2010.
Neste 1º Turno serão eleitos os membros dos 20 Comitês Sindicais de Empresa e
do Comitê Sindical dos Metalúrgicos Aposentados.
Sua participação é importante para reafirmar o compromisso dos Metalúrgicos
de Taubaté e Região com a
Democracia e com o direito

de expressão garantido pelo
voto.
Seu voto também é importante para mostrar aos patrões
a unidade e mobilização da categoria e respaldar os representantes dos trabalhadores
em suas reivindicações e lutas.
Não deixe de votar junto com
seus companheiros(as) de trabalho.
Vamos mostrar mais uma
vez a reponsabilidade dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região com a Democracia.

Metalúrgicos demonstrarão unidade e compromisso com a Democracia

D EMOCRACIA

Votar é fortalecer a Democracia
Como é tradição nas eleições sindicais dos Metalúrgicos de Taubaté e Região, o
processo eleitoral tem transcorrido de forma transparente e democrática, através
da troca de idéias, propostas
e do debate entre os trabalhadores.
Temos a certeza que esta
eleição vai consolidar ainda
mais o modelo sindical dos
CSEs (Comitês Sindicais de
Empresa), com a votação
acontecendo com tranquili-

dade e com exemplo de cidadania para nossa sociedade.
Vamos eleger 20 Comitês Sindicais, nas empresas
Volkswagen, Ford , LG
Electronics, Daruma, Alstom, Araya, Cameron, Comau, Daido, Copreci, Thyssenkrupp, Autoliv, Autometal, SG Logística, SM, Mb
Gestamp 1, Mb Gestamp 2,
Soluções Usiminas, Mubea,
MP Plastics e também o
Comitê Sindical dos Meta-

lúrgicos Aposentados.
São ao todo 107 dirigentes
sindicais que serão eleitos
para a defesa dos direitos
dos trabalhadores.
Vamos trabalhar para que
este processo aconteça de
maneira tranquila e transparente no 1º Turno e para que
assim continue no 2º Turno,
nos dias 09, 10 e 11 de junho, para escolha dos membros do Conselho da Direção Executiva, da Direção
Executiva, e do Conselho

Fiscal da entidade. Não deixe de participar deste exercício de cidadania.

Informações importantes sobre o
Processo Eleitoral 2010
Podem votar os sócios da entidade, maiores de 16 anos e com
6 meses de inscrição na entidade,
ou seja, quem se filiou até 1º de
outubro de 2009. Basta apresentar um documento com foto para
votar. O sócio deve estar em dia
com o Sindicato e ter quitado seus
débitos até o dia 1º de abril.

Sócios afastados
da Volks e Metalúrgicos
Aposentados
Os sócios afastados da Volkswagen (INSS) e os Metalúrgicos Aposentados deverão votar na sede
do Sindicato, no horário das 8h às
18h. Os afastados das demais empresas deverão votar em seus locais de trabalho.

Guará vence o
Duque de Caxias
pela Série B do
Brasileirão

A primeira participação do Guaratinguetá na
Série B teve um bom início.
Com três gols marcados
no primeiro tempo, a
equipe paulista venceu o
Duque de Caxias por 3 a
1, no estádio Dario Leite,
na noite de sábado (8).
A vitória deixou o Guará na 3ª posição, com três
pontos. Nesta terça (11)
a Garça abre a segunda
rodada em Recife, onde
enfrenta o Sport.

Votar é praticar a cidadania

S ERVIÇO

Quem pode Votar?

Curtas

Jogos da
2ª rodada do
Brasileirão
2010

Apuração
A apuração do 1º Turno do Processo Eleitoral dos Metalúrgicos
de Taubaté e Região será realizada no sábado, dia 15, a partir das
7h, na sede do Sindicato, que fica
na Rua Urupês, 98, no bairro Chácara do Visconde.

Qual a importância do Voto nesta eleição?
O voto nesta eleição sindical é importante para fortalecer nossos representantes na luta por novos investimentos e novas conquistas, como foi a vinda do novo
motor para a Ford - Luiz Fernando (Preá) - Trabalhador na fábrica de Motores
na Ford de Taubaté.

DIA 15 - 2ª rodada
Vitória x Flamengo
Fluminense x Atlético-GO
Prudente x Atlético-MG
DIA 16 - 2ª rodada
Grêmio x Corinthians
Goiás x Internacional
Santos x Ceará
Vasco x Palmeiras
Cruzeiro x Avaí
Atlético-PR x Guarani
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Agenda Cultural
ESCOTEIROS
No próximo sábado, dia 15,
às 15h,
acontece
palestra
informativa para os
pais interessados em colocar seus filhos no movimento Escoteiro.
A palestra tem como
objetivo tirar todas as dúvidas dos pais sobre o funcionamento de um grupo
de Escoteiros e os benefícios para a educação de
crianças e jovens.
A palestra acontece no
Grupo Escoteiro Amizade
que fica na Rua Kenzo
Kajita, 272, no Parque
Mauá em Taubaté. Informações pelo telefone (12)
3622-7084.
EXPOSIÇÃO
A UNITAU promove exposição
em homenagem ao
cineasta
Amacio
Mazzaropi durante o mês
de maio, no Centro de
Documentação e Pesquisa Histórica -CDPH.
A mostra é composta
por cerca de 2.500 fotos
originais, que retratam as
filmagens e os bastidores
de 16 filmes do cineasta.
O CDPH fica na Rua
Expedicionário Ernesto
Pereira, 120, centro, Taubaté. Informações: (12)
3631-1599.
MILHO
A Casas
Pias realiza o 1º
Festival
das Delícias do Milho no dia
16/05 (domingo), no horário das 9h
às 17 h, em sua sede na rua
Quatro de Março, 263,
centro. O público poderá
saborear a famosa pamonha de Paraibuna, além de
curau, bolo de milho, viradinho, suco de milho,
milho verde e sorvete.

VESTIBULAR 2010

UNIMES Virtual oferece oportunidade
de qualificação para sócios do Sindicato
Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, todo trabalhador precisa
estar preparado para os desafios constantes e para conquistar melhores oportunidades profissionais.
O convênio do Sindicato
com a UNIMES Virtual, uma
das melhores instituições de
Ensino à Distância do Brasil
tem o objetivo de atender a
essa necessidade dos trabalhadores.
Com a UNIMES Virtual, o
sócio e seus dependentes
podem estudar em casa ou
acompanhar as aulas no pólo
instalado na sede do Sindicato. É uma iniciativa do Sindicato para o trabalhador e sua
família.
Você pode acessar o site
www.sindmetau.org br e
conhecer todos os cursos

* Vestibular nos dias 23/05 e 27/06
* Provas Agendadas * Informações (12) 3633- 4601
que a UNIMES Virtual oferece a preços muito acessíveis.
As inscrições estão abertas
para o Vestibular 2010 do
Polo UNIMES Virtual na

sede do Sindicato.
As provas serão realizadas
nos dias 23 de maio e 27 de
junho e o valor das inscrições é de R$ 20,00.

Você também agendar sua
prova caso não possa comparecer no dia do Vestibular.
Informações pelo telefone
(12) 3633-4601.

T EATRO

Tonho Prado é a nova atração do convênio
entre Sindicato e AT Produções
Para comemorar 10 anos
de sucesso o caipira mais
engraçado do Brasil lança
seu novo show "Sou Caipira,
Mas Não Sou Bobo !!!".
A intenção do Caipira Tonho Prado é levar um show
de humor simples, inteligente e sem apelações e palavrões.
Interpretando seus melhores causos e suas melhores
piadas já contadas ao longo
desses 10 anos de carreira, o
Caipira Tonho Prado que integra o elenco do programa
Terra da Padroeira da TV
Aparecida, mistura em sua
atuação muito improviso que
sempre é ocasionado pela
reação do público presente.

A inclusão cultural faz parte desse projeto na qual trás
em todas suas apresentações
valores de ingressos que variam de R$ 10,00 à R$ 20,00,
deixando o Teatro mais acessível para todos os públicos.
Sócios do Sindicato e
acompanhantes tem 50% de
desconto apresentando a carteirinha da entidade na compra do ingresso.
Única apresentação no dia
28 de maio, sexta-feira, às
20h, no Teatro Metrópole
em Taubaté.
Ingressos à venda nas Óticas Carol e nas bilheterias do
Teatro. Censura Livre Informações pelo telefone (12)
9114 - 5645.

C IPA

Confira o calendário eleitoral da Cipa na Alstom
O Sindicato informa que as
inscrições para eleição da
Cipa 2010 / 2011 na Alstom
estão abertas até o dia 15 de
maio.
As inscrições devem ser
feitas com os técnicos de segurança na área EHS.
A eleição da Cipa acontece no dia 20 de maio.

A posse da Cipa 2010 /
2011 na Alstom acontecerá
no dia 16 de junho.
Não perca mais essa oportunidade de fortalecer a Organização no Local de Trabalho votando em companheiros comprometidos com a
saúde e a segurança dos trabalhadores na Alstom.

