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Dilma amplia vantagem sobre Serra
na pesquisa do Ibope

No 2º turno Dilma teria 46% das intenções de voto sobre José Serra

A candidata Dilma Rousseff (PT) lidera com cinco
pontos percentuais à frente
de José Serra (PSDB), segundo pesquisa Ibope de intenção de voto para presiden-

te da República divulgada na
sexta, dia 30, pela TV Globo.
De acordo com a pesquisa, Dilma tem 39% das intenções de voto; José Serra (PSDB), 34%; e Marina

Rossana Lana / SMABC

TV dosTrabalhadores estreia
dia 13 de agosto

Silva (PV), 7%.
O Ibope ouviu 2.506 eleitores com mais de 16 anos
em 174 municípios de segunda (26) a quinta (29). A
margem de erro é de dois
pontos percentuais para
mais ou para menos.
A pesquisa foi encomendada ao Ibope pela TV Globo e pelo jornal "O Estado
de S. Paulo" e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número
20809/2010.
Governo Lula - A pesquisa também mostrou
como os eleitores avaliam o
governo Lula.
Para 77%, o governo Lula
é ótimo ou bom; para 18%,
regular; para 4%, ruim ou
péssimo.

Já está quase tudo pronto para a inauguração da TV dos Trabalhadores

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC inaugura a TV
dos Trabalhadores (TVT) no
próximo dia 13 de agosto.
Será a primeira emissora
de televisão de uma entidade de trabalhadores.
O anúncio foi feito pelo
presidente da entidade, Sérgio Nobre, em entrevista
coletiva reslizada no dia 29
em São Bernardo do Campo.
"Espero que a nossa TV
seja uma porta de entrada
para que o mundo do trabalho possa estar presente nas
comunicações", diz o presidente. "Queremos dialogar
com os movimentos sociais",
afirmou Sérgio Nobre.
Desde a entrega do primeiro pedido de concessão, passaram-se 23 anos até a assinatura da concessão pelo
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população de Taubaté
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Carlinhos Almeida fala sobre as ações do governo Lula em nossa região

de Taubaté Salvador Khuriyeh e o vereador Wagner

Baliero de São José dos
Campos.

Sindicato faz isenção de
mensalidade nos meses de
julho e agosto

C OMUNICAÇÃO

Evento debate alternativas para a
mídia dos movimentos sociais
Na quinta-feira, dia 29,
aconteceu durante o encontro da Direção Nacional da
CUT um debate sobre as estratégias de comunicação e
os caminhos para furar o bloqueio da imprensa.
O evento contou com a
presença do o jornalista e
professor da USP, Bernardo
Kucinski, que traçou um panorama da estrutura de comunicação que o movimento sindical encontra neste
período de eleições e quais
ações os trabalhadores podem adotar para dialogar
com a sociedade sobre suas
propostas. Kucinski defendeu a criação de uma rede

Dino Santos

O deputado do PT, Carlinhos Almeida, participou de
uma plenária em Taubaté no
auditório da Faculdade
Dehoniana, no último dia 24.
Durante o encontro, Carlinhos falou sobre as ações
do governo Lula no Vale do
Paraíba e sobre a necessidade de um novo modelo
de desenvolvimento econômico e social para o Estado de São Paulo.
O evento teve a presença de lideranças regionais
do PT como o ex-prefeito

de observatórios da imprensa, que integre aqueles já
existentes no Brasil.
De acordo com o professor, os movimentos sociais
devem forçar a entrada dos
temas sociais na agenda dos
candidatos e da mídia, recorrendo a atos políticos ou
ações que forcem os jornais
a reportá-los. É preciso também demonstrar o caráter
antisocial e antinacional dos
governos do PSDB.

presidente Lula em abril de
2005.
Inicialmente, a emissora
produzirá sete programas,
com uma hora e meia diária
no total. A grade será completada, neste primeiro momento, com retransmissões
da TV Brasil e especiais das
TVs Câmara e Senado.
A transmissão será feita
pelo canal UHF 46, de Mogi
da Cruzes, e pelo NGT, que
tem emissoras próprias em
São Paulo (48 UHF) e Rio (26
UHF), cobrindo as duas regiões metropolitanas, além
de uma rede de emissoras
afiliadas, que atingem atualmente por volta de um quarto do território nacional. O
projeto inclui transmissões
via cabo por meio de canais
comunitários.

Medida substitui a devolução
do Imposto Sindical dos trabalhadores
Os trabalhadores sócios
do Sindicato perceberão
que as mensalidades referentes aos meses de julho e
agosto não serão descontadas.
O objetivo desta isenção
é substituir a devolução do
imposto sindical dos trabalhadores associados.
O desconto das duas mensalidades é igual ao valor de
60% da devolução do Imposto Sindical.
A medida foi uma das resoluções do 4º Congresso

dos Metalúrgicos de Taubaté e Região realizado em
agosto de 2009.
O objetivo desta resolução
do 4º Congresso é desburocratizar este trabalho de devolução do Imposto Sindical
e facilitar a vida dos sócios e
sócias do Sindicato.
Vale ainda destacar que
esta medida será valida enquanto existir o Imposto
Sindical, já que o fim deste
imposto é uma das bandeiras de luta do Sindicato e da
CUT.
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Trabalhadores na Ford e Volks reafirmam
disposição de luta na Campanha Salarial
Trabalhadores na Volkswagen e na Ford participaram
no último domingo, 1º, da
plenária que debateu os caminhos da Campanha Salarial de 2010 na sede do Sindicato.
O debate contou com a
presença de dirigentes dos
CSEs, das Comissões de Fábricas, das Cipas, e também
do presidente do Sindicato,
Isaac do Carmo, e do presidente da FEM/CUT-SP, Biro
Biro.
Os trabalhadores acompanharam a apresentação feita
pelo presidente Isaac sobre
os dados do DIEESE sobre a
conjuntura econômica das
Montadoras com relação à
produção, vendas e o cenário de recuperação do setor
após a crise internacional.
Os dados do DIEESE mostram uma projeção do PIB de
6,5% segundo o IPEA, um
crescimento nas vendas de
19% no 1º semestre em re-

DIA 07 - 13ª rodada
Botafogo x Atlético-MG
Guarani x Avaí
Presidente Isaac fala sobre a
conjuntura econômica para a luta dos
trabalhadores nas Montadoras

lação a 2009 e a perspectiva
de uma inflação acumulada
entre 4,5% e 5%.
Os trabalhadores realizarão uma das melhores Campanhas Salariais da história,

graças ao bom momento
econômico que o Brasil atravessa, com a recuperação
dos efeitos da crise internacional e o aquecimento do
mercado.

Os dados do
Dieese mostram
um crescimento de
19% nas vendas das
Montadoras no 1º
semestre de 2010

Metalúrgicos fortalecem a mobilização com
assembléias nas Autopeças

Trabalhadores na Gestamp 1 acompanham assembléia da Campanha Salarial

Mobilizações também aconteceram na
Mubea, Autoliv e Autometal.

postos de trabalho, a diminuição do desemprego, da
informalidade, da precarização, aumento da massa salarial e produtividade do trabalho.
Ainda restam duas rodadas
de negociações com o Grupo 3 e se for preciso as mobilizações serão intensificadas para as reivindicações
dos trabalhadores.
Temos a certeza que os
trabalhadores sabem da importância da unidade na luta
para que toda a categoria
possa ser vitoriosa nesta
Campanha Salarial.

Confira a agenda de negociações Campanha Salarial 2010
Data

Horário

Local

AUTOPEÇAS
03/08 e 10/08

10 h

Sede da FEM/CUT-SP

Grupo 2 (Eletroeletrônicos)
03/08

Confira os Jogos
do Final de
Semana do
Brasileirão

Plenária dos
trabalhadores na
Volks e Ford reafirma
a disposição de luta
da categoria na
Campanha Salarial.
A unidade dos
trabalhadores será
fundamental para a
vitória da categoria.

U NIDADE

Os trabalhadores nas Autopeças de Taubaté participaram de assembléias realizadas na semana passada, nas
quais puderam acompanhar
o andamento das negociações na Campanha Salarial.
As negociações estão emperradas na questão da redução da jornada de trabalho,
já que os patrões alegam e
velha história da queda de
competitividade.
Para os Metalúrgicos da
CUT, a medida proporcionará melhorias na qualidade de
vida do trabalhador, permitindo a geração de novos

Curtas

15h

Sede da FEM/CUT-SP

Grupo 8 (laminação, trefilação, entre outros)
05/08

14h

Sede do Sicetel em São Paulo

11/08 e 18/08

10h

Sede do Sicetel em São Paulo

Obs:. As reuniões com as Montadoras ainda não foram agendadas.

DIA 08 - 13ª rodada
Corinthians x Flamengo
Santos x Internacional
Goiás x Palmeiras
Ceará x Atlético-GO
Atlético-PR x São Paulo
Vasco x Vitória
Grêmio x Fluminense
Cruzeiro x Prudente

Taubaté cai para
a 2ª Divisão dos
Jogos Regionais

Apenas com a 7ª colocação e 205 pontos na
classificação, a cidade de
Taubaté caiu para a 2ª divisão dos Jogos Regionais.
Os jogos que terminaram
no último sábado, dia 31,
tiveram como cidade
campeã São José dos
Campos com 342 pontos,
98 medalhas de ouro, 56
de prata e 49 de bronze.
Confira a classificação:
1ª Divisão:
1- São José 342
2- Pinda 333
3- Guarulhos 275
4- Suzano 246
5- Mogi das Cruzes 218
6- Jacareí 217
7- Taubaté 205 (caiu)
8- Ubatuba 110 (caiu)
9- Poá 51 (caiu)
2ª Divisão:
1- São Sebastião 227
2- Lorena 200
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Agenda Cultural
ATIVIDADES
O Sesc
Ta u b a t é ,
por meio
do projeto
Alternativas, desenvolve uma
série de
atividades voltada para
jovens entre 13 e 24 anos
para o mês de agosto. Na
programação, que envolve a expressão de diversas linguagens artísticas, o
público participa de encontros, cursos, oficinas e
atividades esportivas. As
inscrições poderam ser
feitas na Central de Atendimento do local.As vagas
são limitadas e o evento
é gratuito. O SescTaubaté está localizado na Avenida Milton de Alvarenga
Peixoto, 1264, Esplanada
Santa Terezinha. Mais informações pelo telefone
(12) 3634-4000.
DISCO
Mais edição da festa que relembra os
melhores
momentos
dos embalos dos
anos 70 e 80 para quem
gosta e quer reviver a Era
Disco.A festa acontece bimestralmente no Machado Eventos Buffet.
Neste sábado, dia 07, a
partir das 22h. Informações pelo telefone (12)
3413-7528.
TREMEMBÉ
Termina
neste final
de semana
a Festa do
Bom Jesus
de Tremembé,
com a seguinte programação:
06/08 - Sexta-Feira
20h Camila Veloso
22h Padre Marlon e Missão Sede Santos
07/08 - Sábado
20h Banda Turnê
20h Blackomodoro
08/08 - Domingo
22h Jorge Aragão
24h Queima de Fogos

L UTA

Trabalhadores na MP Plastics aprovam
estado de greve na luta pela PLR
Em assembléia realizada
na última sexta-feira, dia
30, os trabalhadores na MP
Plastics aprovaram o estado de greve na empresa.
A decisão dos trabalhadores se deve ao impasse
nas negociações da PLR
2010.
As 48 horas de estado de
greve ternimam nesta quarta-feira, dia 04, quando uma
nova assembléia deverá
ser realizada com os trabalhadores na MP Plastics.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região
apóia a decisão dos trabalhadores e afirma que o
momento é de unidade e
mobilização dos trabalhadores para a conquista da
PLR 2010.
Recuperação Judicial

Trabalhadores na MP Plastics aprovam o estado de greve na empresa devido ao impasse nas negociações de PLR

Na semana retrasada
aconteceu a assembléia
dos credores da MP Plastics na qual foi apresenta-

do o plano de recuperação judicial que evita o fechamento da empresa.
O plano de recuperação

judicial também contemplou o pagamento das dividas da MP plastics com os
trabalhadores.

C ULTURA

AT Produções está com novas atrações e você
sócio tem desconto. Aproveite!!!
no sábado às 21h e no domingo às 19h, no Teatro
Metrópole.
E no dia 28 de agosto (sábado), o espetáculo DEU
NO QUE DEU (Stand up
comedy de NANY PEOPLE), às 21h, no Teatro
Metrópole.
Os sócios têm direito a
50% de desconto na compra de ingressos e ainda
pode ter essa vantagem na
compra de ingresso para
um acompanhante.
Promoção válida para todos os espetáculos.
Não perca! Informações
pelo telefone (12) 9142
6253.

O Sindicato em parceria
com a AT Produções traz
nesta edição vantagens e
atrações no mês de agosto
para você acompanhar o
melhor do teatro nacional.
No dia 13 de agosto
(sexta), apresentação da
peça ALÉM DA VIDA (Espetáculo Espírita em comemoração ao centenário de
CHICO XAVIER), às 20h,
no Teatro Metrópole.
Nos dias 14 e 15 de agosto (sábado e domingo), o
sócio pode assistir DÓRÉ-MÍ-FAFY (Espetáculos musical solo de humor
de FAFY SIQUEIRA com
direção de Chico Anysio),

C IPAS

Feeling realiza Sipat até o dia 06 de agosto
No período de 02 a 06 de
agosto acontece a 8ª Sipat
(Semana Interna de Prevenção de Acidentes) na Feeling
Structures.
Serão realizadas durante a
semana palestras sobre prevenção de acidentes com as
mãos, palestras de motivação,
conscientização do combate
à AIDS e DST, palestra sobre
boas práticas ergonômicas e

ginastica de prevenção individual. Na sexta-feira acontece um torneio de tênis de
mesa para os trabalhadores.
A SIPAT tem como finali-

dade básica divulgar, orientar
e promover a prevenção de
acidentes, segurança e saúde
no trabalho. Tem o propósito de desenvolder a conciência da importância de se
eliminar os acidentes do trabalho e de criar uma atitude
vigilante, permitindo reconhecer e corrigir condições
e práticas nocivas ao ambiente de trabalho.

Eleição da Cipa
na MP Plastics
O Sindicato informa
que nesta semana está
sendo realizada a eleição da Cipa 2010 - 2011
na MP Plastics.
A votação acontece
nos dias 02 e 03 de agosto e a apuração dos votos será feita na quartafeira, dia 04. A posse
está prevista para o dia
03 de setembro.

