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SÃO PAULO

Dos 5.404 municípios avaliados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), 84,9% atingiram
as metas estabelecidas pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) no ano
passado, levando em conta as
séries iniciais do ensino fundamental das escolas da rede
pública.
O Ideb foi criado em 2005
para medir a qualidade do
ensino público no país e é
calculado a cada dois anos,
levando em conta as notas da
Prova Brasil e os índices de
reprovação. O Inep estabeleceu metas de qualidade
que devem ser atingidas pelo
país, pelos estados, municípios e pelas escolas. O objetivo é que a média nacional
chegue a 6 em 2021.
Em 2009, 50,2% das cidades
ficaram acima da média nacional, que foi de 4,6 pontos,
em uma escala de 0 a 10. Na

A maioria dos municípios brasileiros atingiram a meta da educação básica

avaliação anterior, em 2007,
47% dos municípios conse-

guiram superar a média, que
era de 4,2 pontos.

Primeiros formandos de Medicina
simbolizam sucesso do ProUni
Neste ano de 2010, os
primeiros bolsistas do programa ProUni formaram-se
em medicina e foram homenageados pelo presidente
Lula em Brasília. Os alunos
superaram o preconceito
inicialmente enfrentado
com bom desempenho no
curso. Realidade que já foi

comprovada em pesquisas
do MEC, que apontaram,
por exemplo, nota igual ou
superior aos não-bolsistas
Enade. O ProUni surgiu em
2004 com a proposta de
ampliar o acesso ao ensino
superior, dando mais oportunidades aos estudantes de
baixa renda.

E CONOMIA

Produção de veículos cresce 19% no
1º semestre e bate recorde
A produção de veículos no
país cresceu 19,1% no primeiro semestre em relação ao
mesmo período em 2009, batendo novo recorde, com a
fabricação de 1,753 milhão de
unidades, de acordo com os
dados que englobam automóveis, comerciais leves, ônibus
e caminhões divulgados pela
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Apoio a Dilma não para de crescer

O prefeito de Tanabi (SP),
José Francisco de Mattos
Neto, do DEM, roubou a
cena no jantar de empresários e políticos em apoio à
candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff.
Além de declarar o apoio

preços e a modificação na
forma de cobrança dos pedágios nas estradas paulistas
também estão entre as propostas de governo de Mercadante.
Mercadante disse que também vai estudar a implantação de um novo sistema de
cobrança, que já existe em
outros países onde o usuário só pagaria pelo quilômetro efetivamente rodado.
“Se pagarmos pelo quilômetro efetivamente rodado,
vamos conseguir gerar uma
tarifa mais equilibrada para a
população”, disse.

Caos na segurança pública
deixa São Paulo em pânico

res principais deste crescimento do setor automotivo.

Prefeito do DEM declara apoio a
Dilma e ataca tucanos

Presidente do Sindicato:

Senador Aloizio Mercadante

D ESCASO

A DESÃO

Sinvaldo dos Santos Cruz

Jornalista Responsável:

Em entrevista concedida ao
jornal O Vale, o candidato do
PT ao Governo de São Paulo, Aloizio Mercadante, afirmou que vai criar conselhos
de desenvolvimento nas regiões administrativas do Estado com o objetivo de garantir mais autonomia aos municípios e 'interiorizar' o desenvolvimento econômico.
A pauta de Mercadante
para o Vale do Paraíba conta
com a duplicação da rodovia
dos Tamoios, a criação da
Região Metropolitana do
Vale, e a construção do Hospital Regional do Litoral
Norte. "São projetos estruturantes e que permitirão ao
Vale dar um salto de qualidade e de desenvolvimento",
disse Mercadante.
"A dificuldade do PSDB é
grande nesta eleição. Eles
terão um país e um povo para
superar. Um país que deu certo e um povo que melhorou
muito de vida, com diminuição da pobreza e da desigualdade e com aumento de renda", disse o senador.
Pedágios - A redução dos

Cesar Ogata

Mercadante quer investir
Maioria das cidades atingiu metas e
ficou acima da média nas notas do Ideb no interior do Estado

à candidata, o prefeito fez
duras críticas aos governos
tucanos no Estado de São
Paulo. "São duas décadas de
desmonte do Estado e de sucateamento do serviço público", disse Mattos Neto. Segundo ele, Dilma é a mais
preparada para a Presidência
e os servidores públicos estão mobilizados para eleger
o senador Aloizio Mercadante governador paulista.
O prefeito afirmou ainda,
sem citar o seu partido, que
a atual direita vai acabar no
País e que vai haver uma
nova direita que sabe negociar".

Serra deixa SP em pânico

O modelo de Segurança
Pública, adotado pelo tucanato no estado de São Paulo,
chegou ao seu limite. A falta
de uma política consistente e
de valorização dos profissionais resulta no aumento generalizado da violência e da
criminalidade. O refém do
descaso do governo paulista
é o trabalhador.
Em 2009, foram registradas
4.771 vítimas de homicídios
no estado. No ano anterior,

4.690. O fator preocupante
é que esse número foi puxado pelo interior, o que mostra que a violência não se
concentra mais nas grandes
metrópoles.
São Paulo bateu recorde de
roubos em 2009, chegando a
257 mil ocorrências, 18% acima do ano anterior. Casos de
latrocínios (roubos seguidos
de morte) cresceram 14%
em relação a 2008.
São Paulo sofre com a falta
de uma política pública de
segurança que consiga dar
prioridade à prevenção criminal, promovendo a integração com áreas sociais
(educação, saúde, esporte,
lazer, emprego e renda).
O Governo Serra paga um
dos menores salários do Brasil para policiais militares.
Alagoas, Maranhão, Mato
Grosso, Rio Grande do Norte pagam mais que São Paulo. O salário de um soldado
da PM em Brasília é de R$
4.129,00. Em São Paulo, R$
1.798,00, ou seja, uma diferença de 130%.
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Senado aprova em 1º turno a
licença-maternidade de 180 dias
Por 54 votos favoráveis, o
Senado aprovou em primeiro
turno, a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC 64/2007),
que torna obrigatória a licença-maternidade de 180 dias no
Brasil. A proposta foi aprovada no dia 7, e a medida deve
passar ainda pela votação em
segundo turno no Plenário. De
acordo com o texto, a licença
ampliada, que hoje é facultativa para o setor privado, passaria a ser obrigatória.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o
Brasil tem um gasto estimado
de R$ 300 milhões no atendimento às crianças com doenças que poderiam ser evitadas
se elas se alimentassem com
leite materno nos seis primeiros meses de vida.

Aprovação garante força para a reivindicação da categoria na Campanha Salarial

A ampliação da licença maternidade, que vem sendo reivindicada pela CUT, não deve
aumentar as ações discriminatórias em relação à mulher no
mercado de trabalho, nem gerar impactos sobre os salários e sobre o emprego. Antes,
a licença-maternidade era
obrigatória por 120 dias. Em
setembro de 2008, uma lei sancionada pelo presidente Lula
previa incentivos fiscais para
as empresas que aderissem à
prorrogação do prazo para
180 dias.
Campanha Salarial - A
aprovação do senado garante
mais força à reivindicação dos
Metalúrgicos da CUT, que incluiram na pauta da Campanha
Salarial deste ano a licençamaternidade de 180 dias.

C IPAS

Inscrições abertas para a eleição de Cipa na MP Plastics
O Sindicato informa que estão abertas as inscrições para
a eleição da Cipa 2010/2011
na MP Plastics.
As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de julho.
A votação será realizada nos
dias 02 e 03 de agosto e a posse da nova Cipa está prevista
para o dia 03 de setembro.

Alubillets - o Sindicato também informa que os novos integrantes da Cipa na Alubillets tomaram posse, tendo
como titulares Alberto de Jesus Filho, Fabio Correa e João
Augusto da Silva. Como suplentes ficaram Joaquim R.
Gomes, Edson Ramos da Silva
e Roque O. de Jesus.

Curtas
Equipes de base
do Taubaté
vencem no
Paulista

Os times infantil e juvenil do Taubaté venceram seus últimos confrontos da primeira fase do
Campeonato Paulista na
sexta-feira, 9, no Joaquinzão.
Enquanto que o time
sub-17 se despediu da
competição, a equipe sub15 está na segunda fase
do torneio.
Na preliminar, os infantis derrotaram o União de
Mogi por 3 a 1.
Já no jogo de fundo, o
União abriu o placar em
cobrança de falta no primeiro tempo. Na etapa
final, os garotos taubateanos fizeram os gols da
vitória.
Na próxima semana, a
Federação Paulista de
Futebol divulgará os grupos e partidas da próxima fase, que vai começar
no dia 31 de julho.

C ONVÊNIO

Convênio entre Sindicato e Odontocap tem preços
especiais para implantes e próteses
O convênio entre o Sindicato e a Odontocap oferece
aos sócios do Sindicato e
dependentes benefícios especiais com descontos nos
tratamentos clínicos, implantes e próteses e nas mensalidades do tratamento ortodôntico - Aparelhos para
correção dos dentes.

O plano Orto Básico sai a
R$ 50,00 enquanto o plano
Orto fica em R$ 60,00 através do convênio. A Odontocap fica na ruaVisconde do Rio
Branco, 635,Centro - Taubaté.
Mais informações pelos telefones (12) 3624 -9054 /
(12) 3624-9511 ou acesse
www.odontocap.com.br
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Sindicato assina convênio com curso supletivo à distância
O Sindicato acaba de assinar mais um convênio educacional para os associados.
A Escola Educar - Tecnologia em Educação - oferece
cursos supletivos à distância
para o 1º e 2º Grau.
Agora ficou mais fácil realizar seus objetivos de concursos, emprego e faculdade.

O aluno estuda em casa e
quando estiver preparado é
encaminhado para fazer suas
provas.Você pode obter certificado e histórico escolar
em até 90 dias. Matrículas
abertas durante todo o ano.
Informações pelos telefones (12) 3021- 4212 e (12)
3922- 3550.

Felipão admite
dirigir Brasil
em 2014

Um dos nomes mais
cotados para assumir A
Seleção Brasiçeira após a
demissão da Dunga e sua
comissão técnica é o de
Luiz Felipe Scolari.
No entanto, o treinador
está fechado com o Palmeiras, clube com o qual
tem contrato até o fim de
2012. Feliz com o reconhecimento do povo brasileiro, Felipão não descarta a possibilidade de
assumir o comando do
Brasil.
Fonte: G1

4

Agenda Cultural
CUNHA
A cidade
de Cunha
realiza o
17° Festival
de Inverno
“Acordes
na Serra”
entre os
dias 8 de julho e 1 de
agosto. O Festival oferece comidas típicas e pratos especiais de inverno,
além de muita música e
cultura para toda a comunidade.Além das atrações,
o evento também conta
com manifestações religiosas e folclóricas, além de
exposição, teatro e sessões de cinema.
O Festival também vai
oferecer diversas atividades e oficinas para entreter o público, como aulas
de cerâmica, ecoturismo,
turismo rural, entre outras.
FESTIVAL
A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza festivais
de sertanejo e hip
rock, com
o objetivo de incentivar
os músicos da cidade, revelar novos talentos e
promover o intercâmbio
artístico cultural. O festival sertanejo será realizado nos dias 24 e 25 de julho e o de Hip Rock será
nos dias 31 de julho e 1°
de agosto. Informações
pelos telefones (12) 36421080 e (12) 3643-2690.
LIVROS
A 6ª edição da Feira Itinerante de Troca
de Livros
do Senac
Ta u b a t é
acontece
entre os dias 12 e 16 de
julho. Além da troca de
livros a feira conta com
com oficinas de pipas, desenho, arte e também
bate-papo e concurso. O
horário é das 8h às 22h.
Informações pelo telefone (12) 2125-6099.

C ONQUISTAS

PLR das empresas do parque industrial
da Volks injetam R$ 13,4 Mi na economia
As primeiras parcelas dos
acordos de PLR negociados
pelo Sindicato e aprovados
pelos trabalhadores nas empresas que atuam no parque
industrial da Volks já garantiram a injeção de R$ 13,4 milhões na economia de Taubaté e Região nos meses de junho e julho. Os acordos foram negociados nas empresas Stell Coat, Quasar, SG, SM,
Gestamp, Aethra, Goodyear
e Servlog, beneficiando cerca de 1.450 trabalhadores.
"Temos a clareza que a PLR
é um instrumento de geração
de renda para os trabalhado-

Os acordos foram negociados nas empresas Stell Coat, Quasar, SG, SM, Gestamp, Aethra, Goodyear e Servlog,
beneficiando cerca de 1.450 trabalhadores

res e o Sindicato vem garantindo a cada ano a valorização deste direito do trabalha-

dor que é garantido por lei e
ampliando cada vez mais o
número de empresas que ga-

rantem o pagamento da PLR",
afirma o presidente Isaac do
Carmo.

S OLIDARIEDADE

Campanha do Agasalho do Sindicato em
Tremembé arrecada 4,7 toneladas em doações
Como forma de ampliar sua
atuação nas cidades de sua
base, o Sindicato realizou
pela primeira vez no domingo, dia 4 de julho, a Campanha do Agasalho dos Metalúrgicos na cidade de Tremembé.
Com a participação de 150
voluntários de 8 entidades
assistenciais, foram arrecadadas 4,7 toneladas de roupas,
agasalhos e cobertores nas
ruas de Tremembé.
A arrecadação aconteceu
nos bairros Jardim Santana,
Parque Nossa Senhora da
Glória, Parque das Fontes,
Jardim dos Eucaliptos, Flor
do Vale e Retiro Feliz.
A mobilização realizada em

Voluntários fizeram a arrecadação nos principais bairros de Tremembé e tiveram grande número de doações

Tremembé foi uma continuação da bem sucedida Campanha do Agasalho do Sindicato

que aconteceu em Taubaté no
dia 27 de junho, e que arrecadou 15,3 toneladas de doa-

ções em bairros como Gurilândia, Areão, e Parque Santo
Antonio entre outros.

J UVENTUDE

2º Encontro da Juventude Metalúrgica acontece
nos dias 16 e 17 de julho
Os Metalúrgicos de Taubaté participam nos dias 16 e 17
de julho em São Bernardo do
Campo do 2º Encontro da Juventude Metalúrgica do Estado de São Paulo, promovido
pela FEM/CUT-SP. O encontro vai reunir representantes
da Juventude de 12 sindicatos filiados à FEM/CUT-SP
em todo o Estado.
A atividade fará uma análise e reflexão da organização
dos jovens no movimento
sindical, bem como destaca-

PEC da Juventude é aprovada

rá a importância da participação da juventude nas eleições deste ano e também
definirá uma plataforma de
lutas da juventude metalúrgica para o próximo período.

O Senado aprovou em 1º
turno, por 56 votos, a Proposta de Emenda à Constituição 42/08, a chamada
"PEC da Juventude".
A proposta altera a denominação do capítulo VII do
título VIII da Carta para cuidar dos interesses da juventude. Esse capítulo, que
trata atualmente dos interesses da família, da criança,

do adolescente e do idoso,
passa a incluir também o
jovem, conforme a PEC.
Os jovens têm seu próprio modo de ver as coisas, têm seus interesses e
pontos de vista e a PEC da
Juventude abre caminho
para que se garanta a representação desses pontos
de vista nas instituições
sociais e políticas

