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alunos aprovados
no Vestibular
2010 da Unitau
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2010 - Um ano de crescimento e
avanços para a Classe Trabalhadora

Isaac do Carmo
Presidente do Sindicato

O Sindicato convoca os
novos alunos aprovados
no Vestibular 2010 da Unitau e do Colégio Balbi para
comparecerem à sede da
entidade no período de 12
a 22 de janeiro para preenchimento de um cadastro, devido à dificuldade
que está sendo encontrada nas negociações sobre
o convênio para o ano de
2010 entre o Sindicato e a
Unitau.
Os alunos antigos da
Unitau deverão comparecer na Secretaria Geral do
Sindicato no período de
25 a 30 de janeiro e apresentar o comprovante da
rematrícula já pago para
retirar a declaração de sócio que será apresentada
na Unitau.
Informações na Secretaria Geral do Sindicato
pelo telefone (12) 21234301.

Agenda Cultural

O ano de 2010 promete ser
um ano de grande crescimento na economia brasileira, deixando para trás de uma
vez por todas a crise finan-

coloca frente ao desafio de
consolidar e avançar nas políticas de garantia de desenvolvimento com emprego e
renda aliadas à defesa constante dos direitos dos trabalhadores.
Teremos uma eleição presidencial neste ano, no qual
a unidade dos trabalhadores
será fundamental para garantir a continuidade das conquistas obtidas pelo campo
social democrático com o
Governo Lula.
Vale destacar que este ano

já começou com uma grande
demonstração de unidade
dos Metalúrgicos de Taubaté
com as doações feitas para as
vítimas da enchente em São
Luiz do Paraitinga.
Essa unidade e mobilização
será necessária ao longo desse ano para que possamos
juntos garantir mais um ano
vitorioso para todos os metalúrgicos de Taubaté e Região.
Um Feliz Ano Novo para
todos os trabalhadores e trabalhadoras.

O RGANIZAÇÃO

Ministro do Trabalho conhece a atuação dos Comitês
Sindicais de Empresa
O ministro do Trabalho,
Carlos Lupi, visitou na segunda-feira, dia 11, o Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC,
onde conheceu o modelo de
organização nos locais de
trabalho representado pelos
CSEs.
A programação também
inclui uma visita do ministro
aos CSEs na IGPE, em Diadema, e na Mercedes-Benz, em
São Bernardo do Campo.
"A organização é responsável pelo aumento do diálogo entre capital e trabalho
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Sérgio Nobre fala durante coletiva com o Ministro Lupi e Senador Suplicy

e pelo crescente número de
acordos e soluções para as
demandas dos trabalhadores", afirma o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos

do ABC, Sérgio Nobre.
Para o presidente Isaac do
Carmo, é importante que o
ministro conheça na prática como funcionam os Co-

mitês Sindicais de Empresa o
que será fundamental para o
encaminhamento do projeto de lei da CUT que foi entregue em 2009 ao presidente Lula.
Durante a comemoração
dos 50 anos do Sindicato do
ABC, o presidente Isaac entregou ao presidente Lula,
uma proposta de projeto de
lei da CUT que amplia os espaços de negociação entre
trabalhadores e empresas e
para isso prevê o reconhecimento dos CSEs.

Novo valor do salário mínimo deve injetar R$ 26,6 bilhões
na economia, aponta Dieese

Como resultado da política de valorização do salário
mínimo, através de campanha
realizada pelas centrais sin-
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SOS SÃO LUIZ
O caipira
To n h o
Prado faz
show beneficente
em prol
das vítimas
da enchente em São Luiz na sextafeira, dia 15, às 20h, no Teatro Metrópole em Taubaté. Preço único de R$
10,00. O valor da arrecadação será divulgado no
final da apresentação. Muito humor e música em benefício da população de
São Luiz. Informações: (12)
9114-5645.

ceira internacional.
De acordo com o Ministério do Trabalho, a economia
brasileira deve crescer em
torno de 7% em 2010 e a geração de empregos passará
de 2 milhões, em vista do
avanço da economia, que começará a ser sentido logo nos
primeiros meses do ano.
A indústria automobilística
prevê um crescimento de
crescimento de 8%, com a
produção de 3,4 milhões de
unidades.
Esse panorama positivo nos
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dicais, de forma unificada, a
partir de 2004, no dia 1º de
janeiro de 2010 o seu novo
valor passou a ser de R$
510,00 reais, aumento de
9,68% em relação ao salário
mínimo de 2009, e com um
ganho real de 5,87%. É o maior valor em termos reais (de-

flacionado pelo ICV-DIEESE)
desde 1986.
Este valor foi definido
através da política de reajuste que, até o ano de 2011,
considera como critérios de
reajuste a inflação acumulada entre o período do reajuste anterior até a data do

novo reajuste somado à variação do PIB de dois anos
anteriores. Desde o início
do governo Lula, os ganhos
reais com os aumentos do
salário mínimo foram de
53,5%, principalmente após
a adoção da política de valorização em 2005.

ATENÇÃO
Inscrições para
o sorteio de
Carnaval na
Colônia de Férias

E DUCAÇÃO

Anhanguera Educacional realiza Vestibular no domingo, dia 17
Você ainda pode fazer sua
inscrição para o Vestibular
2010 da Anhanguera Educacional até a próxima sextafeira, dia 15 de janeiro.
A prova acontece no domingo, dia 17, às 9h30.
Vale lembrar que os sócios do Sindicato e dependentes tem desconto de 5% nas

mensalidades da Anhanguera
Educacional e 50% de desconto na inscrição do Vestibular. Inscrições pelo site
www.vestibulares.br e informações pelo telefone 0800
941 4444.
Não perca essa oportunidade de crescimento e aprimoramento profissional.

As inscrições para o sorteio de Carnaval na Colônia de Férias de Ubatuba
podem ser feitas até sexta-feira, dia 15 de janeiro.
O sorteio acontecerá no
dia 24 de janeiro.
A estadia do Carnaval é
de 11 a 17 de fevereiro.
Participe!!!

PÁGINA 4

2

3

Imagens que não
serão esquecidas
As imagens da destruição causada pela enchente em
São Luiz do Paraitinga causaram comoção nacional,
despertando o sentimento de solidariedade com a
população que perdeu suas casas e todo o trabalho de
uma vida. Estas imagens devem nos lembrar que muito
ainda deverá ser feito por todos nós para a reconstrução do patrimônio histórico, cultural, da economia
e do bem-estar do povo de São Luiz do Paraitinga.

A catástrofe que atingiu a cidade de São Luiz do Paraitinga no dia 1º de janeiro de 2010 despertou de imediato o espírito de solidariedade e de
apoio dos Metalúrgicos de Taubaté para as vítimas da enchente. Uma verdadeira onda de solidariedade entre os trabalhadores arrecadou milhares
de doações em empresas como Alstom, Autoliv,Ford,Volkswagen, Daido, Gestamp (Metalbages) e LG Electronics entre outras. As vítimas da
enchente receberam produtos de limpeza pesada e higiene pessoal neste primeiro momento, e o SOS São Luiz dos Metalúrgicos de Taubaté
continuará arrecadando doações de acordo com as necessidades da população, em um processo que vai exigir o empenho e esforço de todos nós.

Veja como foi a mobilização dos trabalhadores:
3ª Feira

2ª Feira

Já na segunda-feira, dia 04,
os Metalúrgicos de
Taubaté entregaram um
caminhão repleto de
doações na sede da
Câmara Municipal de São
Luiz do Paraitinga.
Ao lado, a presidente da
Câmara, vereadora
Edilene Alves Pereira
(PT), recebe as doações
dos trabalhadores com o
presidente do Sindicato,
Isaac do Carmo

4ª Feira

5ª e 6ª Feira

Mais um grande
carregamento de doações
foi entregue na Câmara
Municipal de São Luiz.
Milhares de doações dos
trabalhadores em
empresas como Alstom,
Ford, Daido, Volks,
Gestamp e LG chegam à
cidade, auxiliando no
grande trabalho de
limpeza dos estragos
causados pela enchente.

EXPEDIENTE
“O Metalúrgico” é uma publicação semanal do Sindicato dos Metalúrgicos deTaubaté e Região sob a responsabilidade do Departamento de Comunicação
e Imprensa. Diretor de Comunicação e Imprensa: Sinvaldo dos Santos Cruz; Presidente do Sindicato: Isaac Jarbas Mascarenhas do Carmo; Diagramação,
Fotos e Texto: Netnews.com Soluções (12) 9128-7813; Jornalista Responsável: Gabriela P.M. Candido (MTb 49.086); Tiragem: 16.000 exemplares;
Impressão: Taiga Gráfica; Departamento de Imprensa: (12) 2123-4310 www.sindmetau.org.br imprensa@sindmetau.org.br

Na terça-feira, dia 05, os
trabalhadores deram
continuidade à corrente
de solidariedade com as
doações dos
companheiros na Ford e
Volkswagen.
Trabalhadores de todos os
turnos deram uma grande
demonstração de unidade
com as doações de
milhares de produtos de
limpeza e de higiene
pessoal.

Veja onde você também pode
entregar as suas doações

Doações dos
trabalhadores e da
comunidade continuam a
chegar na sede do
Sindicato.
A Campanha SOS São
Luiz não termina com
essa arrecadação.
É um trabalho de longo
prazo que precisará da
ajuda dos trabalhadores,
de acordo com as
necessidades da
população de São Luiz do
Paraitinga.

Sesi Taubaté - Avenida Voluntário Benedito
Sérgio - 710 - Estiva. Telefone (12) 36334699.
Câmara Municipal de Taubaté - Avenida
Prof. Walter Thaumaturgo (Avenida do Povo),
208 - Centro. Telefone (12) 3625-9500.
Plantão da Delegacia da JK - Avenida
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 260.
EPTS da Unitau - Rua Visconde do Rio
Branco, 109. Telefone (12) 3632-2277.
5º Batalhão da Polícia Militar - Avenida
Independência - ou qualquer destacamento
da Polícia Militar.

A AJUDA NÃO PODE PARAR !!!
Segundo a Defesa Civil de São Luiz, a prioridade nas doações ainda é para os produtos de limpeza pesada como água sanitária,
vassouras, rodos, baldes, desinfetante, e produtos de higiene pessoal. Quem quiser pode entregar suas doações na sede do
Sindicato, que fica na Rua Urupês, 98, no bairro Chácara do Visconde. Informações pelo telefone (12) 3633-1121.

