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C IDADANIA

Metalúrgicos de Taubaté participam do Seminário em Taubaté
vai debater a questão dos
2º Seminário Jovens e Sindicalismo
Os Metaúrgicos de Taubaté participaram de 02 a 04
de dezembro do 2º Seminário Jovens e Sindicalismo
promovido pelo TIE Brasil
em Curitiba (PR).
Participaram do evento os
companheiros Claudio Batista da Silva Junior, secretário geral do Sindicato, e Fábio de Godoy, secretário de
formação.
O evento teve como objetivo a troca de experiências sobre os intercâmbios
internacionais realizados na
Turquia, Holanda e Espanha.
Além disso também foram
debatidos temas como Comunicação, Novas Mídias e
Organização de base e também novas formas de atrair
os jovens para os sindicatos
e o movimento sindical.
Foram realizadas palestras

Direitos Humanos

sobre os temas propostos e
trabalhos de grupo que foram apresentados ao final da
atividade.
“Foi uma atividade impor-

tante para o planejamento
das atividades de 2011 e
para debater novas idéias”,
disse o companheiro Claudião.

R ESPEITO

Investimentos na área social cresceram
566% no governo Lula
A ministra do Ministério
de Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, Márcia
Lopes, informou que os investimentos na área social
do País saltaram de R$ 6
bilhões, em 2002, para R$
40 bilhões em 2010.
A afirmação foi feita durante a I Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento de Sistemas Univer-

sais de Seguridade Social,
que reuniu representantes
de cerca de 95 países em

Brasília na semana passada.
O volume recorde de investimentos, de acordo com
a ministra, além de impulsionar a economia, também é
responsável por uma vida
mais digna para os brasileiros. "Em 2002, foram investidos R$ 6 bilhões na área social. Hoje, executamos um
orçamento de R$ 40 bilhões", disse a ministra.
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Vox Populi: 81% dos brasileiros
acham que o país está no
caminho certo
Para 81% dos brasileiros o
país caminha hoje na direção certa. No Nordeste, o
índice de aprovação é ainda
mais expressivo: 88%.
É o que mostra pesquisa
Vox Populi divulgada na semana passada. Para a maior
parte dos 2.200, a presidenta eleita Dilma Rousseff terá
condições de manter as conquistas do atual governo.
Além disso, ela disporá ainda de um quadro econômico favorável e será capaz de
dar ao Brasil uma projeção
internacional maior do que
a dos últimos oito ano. Mas
os entrevistados associam

essa expectativa à influência
do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva na próxima gestão. Cinquenta e sete por
cento entendem que o atual
mandatário terá forte influência sobre a administração
que assumirá no dia 1º. de
janeiro de 2011. Para outros
38%, Lula apenas apoiará Dilma caso ela necessite.

Acontece no período de
06 a 10 de dezembro o 1º
Seminário de Direitos Humanos - Uma Visão Multidisciplinar sobre a Temática dos
Direitos Humandos - uma
realização da OAB de Taubaté em parceria com o Sindicato.
O Seminário tem como
proposta a discussão multidisciplinar sobre os Direitos
Humanos. Participarão do
evento, profissionais ligados
à área jurídica e ciências sociais em geral, bem como
público interessado.
As inscrições pode ser feitas mediante a doação de um
quilo de alimento, não
perecível(menos sal, açúcar
e farinha), para cada dia de
palestra. Informações: (12)
3631-2866 / 3631-2763.
O evento acontece no Salão Nobre do Departamento de Ciências Jurídicas da
Universidade de Taubaté no
Parque Dr. Barbosa de Oliveira, 285 – Centro.
Confira a programação:
7/12 (Terça-Feira) 19H30
Violência Doméstica - Lei
Maria Da Penha E As Normas

E CONOMIA

De Direitos Humanos No
Plano Internacional
Expositor
Dr. Edson Luz Knippel
8/12 (Quarta-Feira) 19H30
A Invisibilidade, A Crise
Econômica E A Implementação De Direitos Humanos
Expositor
Dr. Marcus Menezes Barberino Mendes
9/12 (Quinta-Feira) 19H30
Evolução Histórica Dos
Direitos Humanos
Expositor
Dr. Martim De Almeida
Sampaio
10/12 (Sexta-Feira) - 20
Horas
Direito Do Trabalho, Crises Mundiais E Direitos Humanos
Expositor
Dr. Guilherme Guimarães
Feliciano

Desemprego brasileiro se
aproxima de nível 'norueguês'
No embalo da forte demanda interna, que puxa a
economia, regiões mais
prósperas estão alcançando
os níveis de desemprego
mais baixos já registrados no País.
A taxa de desemprego na região
metropolitana de
Porto Alegre em
outubro caiu para
3,7%, comparável
com padrões noruegueses, um dos
mais baixos do mundo. Belo
Horizonte, Rio de Janeiro e
São Paulo também se destacam pelos índices reduzidos,
segundo dados do IBGE.
Os indicadores excepcionais levantam questionamentos sobre a sustentação do
desempenho e não escondem que o Brasil precisa
avançar muito para se aproximar da realidade de países

mais desenvolvidos. A queda
do número de desocupados,
embora positiva para o País,
traz um problema: a falta de
mão de obra disponível no
mercado de trabalho.
Na outra ponta,
muitas empresas
sofrem para preencher vagas que
exigem alto grau
de qualificação. A
dificuldade é chamada de "problema bom", por Ladimir Carvalho, diretor executivo da Alterdata Software, que desenvolve sistemas de computador. "Há regiões em que avisamos: parem de vender, porque não temos como atender", afirma o diretor executivo sobre a dificuldade de
encontrar profissionais qualificados e disponíveis no
mercado.
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Quarta-feira, 08, tem plenária dos
trabalhadores na Daido no Sindicato
Sem proposta de PLR, os trabalhadores continuam greve na Daido
Nesta quarta-feira, dia 08, às
8h, acontece na sede do Sindicato uma plenária com os
trabalhadores na Daido, que
estão em greve deste a última quinta-feira, dia 02, em
protesto contra o impasse
nas negociações da 2ª parcela da PLR de 2010.
A realização da plenária foi
aprovada pelos trabalhadores
em assembléia, nesta segunda-feira, dia 06.
Os trabalhadores já recusaram duas propostas da empresa (R$ 400 e R$600) e permanecem em greve por uma
proposta digna de PLR.
Segundo o presidente do
Sindicato, Isaac do Carmo, na
plenária desta quarta-feira
será feita uma avaliação do
movimento de greve e serão
definidos encaminhamentos.

Trabalhadores na Daido aprovam a continuidade do movfimento de greve em assembléia na segunda-feira, dia 06

"A Daido vem tomando
uma série de decisões administrativas equivocadas nos
últimos anos, e os trabalhadores não podem ser prejudica-

dos por isso. Esta mobilização
demonstra que os trabalhadores não abrem mão de uma
PLR que esteja de acordo
com a produção na Daido",

disse o presidente Isaac.
Segundo Isaac, o Sindicato
dará toda a sustentação para
os trabalhadores durante
essa greve.

C ONQUISTA

Trabalhadores na LG Electronics aprovam
PLR com 7,5% de aumento
Os trabalhadores na LG
Electronics aprovaram no dia
30, a proposta para o valor final da PLR para 2010.
A proposta aprovada pelos
trabalhadores garante a injeção
de R$ 10,7 milhões na economia do município, e apresenta
um aumento de 7,5% em relação à proposta aprovada em
2009.
O acordo aprovado também
garante estabilidade de emprego de 120 dias para os trabalhadores efetivos na empresa,
buscando assim reduzir a alta
rotatividade que é uma prática

Trabalhadores na LG aprovam a proposta para 2ª parcela da PLR 2010

constante na LG Electronics.
Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, a conquista dos trabalhadores na LG segue a política de geração de
renda do Sindicato por meio
das negociações de PLR.
É uma conquista importante para os trabalhadores, pois
garantimos a geração de renda através da PLR e abrimos
caminho para discussão de
um tema importante para
2011 com os trabalhadores
que é a reivindicação de investimentos para a planta da
LG de Taubaté.

S EGURANÇA

Eleição da Cipa na SG é no dia 13 de dezembro
O Sindicato informa que no
dia 13 de dezembro, segunda-feira, acontece a eleição
da Cipa 2011 - 2012 na SG
Logística.
Não deixe de participar e
vote nos companheiros comprometidos com a segurança e com a luta pelos direitos dos trabalhadores.
Cipa é pra lutar e seu voto
é fundamental para fortalcer
a organização.

Sipat na Fortserv
O Sindicato também informa que no período de 13 a
17 de dezembro será realizada a Sipat na Fortserv Usinagem e Serralheria.
Feeling - A Cipa na Feeling conta com um novo
membro titular que é o companheiro Edi Carlos Manoel
da Silva.

Curtas
Jogo dos Amigos
Caio Ribeiro
x
Rubens Júnior

No proximo sábado, dia
11, às 16h, acontece no
Joaquinzão em Taubaté o
jogo beneficente entre as
equipes dos amigos do
Caio Ribeiro x Rubens
Junior.
O ingresso para a partida custa R$ 5,00 e a renda será destinada para a
APAE de Taubaté, Instituto Cafu e Instituto Deco.
O jogo terá a presença
de craques como os pentacampeões Cafu, Roberto Carlos, Vampeta, e Luizão, além de estrelas
como Deco, Roger, Juninho Paulista, Galeano,
Miranda e Carlos Alberto entre outras surpresas.

Corredor Bêne
fica em 36º no
Volks Run entre
4 mil atletas

O companheiro Benê,
ficou em 36º lugar no Volks Run realizado no domingo, dia 05, na planta da
Anchieta. Benê fez a prova de 10 km em 37 minutos e 15 segundos, vencendo na categoria de 50
a 54 anos.
Benê também conquistou o título do Campeonato Taubateano de Corrida vencendo 3 etapas da
competição. Parabéns ao
companheiro pelo excelente desempenho em
2010.
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TEATRO
A História de Peter Pan vai
ser encenada no
sábado, 11
de dezembro, no Teatro Metrópole, às 16h.
Peter Pan é um menino
que nunca cresce e junto
dele e das crianças Wendy, João e Miguel, a plateia
faz uma viagem a “Terra
do Nunca”, e tem a oportunidade de conhecer personagens como a fada Sininho, o terrível Capitão
Gancho e o Crocodilo
Tic-Tac. Os convites custam R$ 20. Para mais informações o telefone é o
(12) 3624-5915.

S OLIDARIEDADE

É neste domingo: Campanha
do Natal sem Fome 2010
Neste domingo, dia 12, a
partir das 9h, acontece a 7ª
edição da Campanha do Natal sem Fome do Sindicato
dos Metalúrgicos de Taubaté
e Região.
Voluntários de mais de 40
entidades assistenciais estarão nas ruas de Taubaté arrecadando alimentos para a
população carente.
Neste ano os voluntários
percorrerão as ruas dos bairros da parte alta da cidade
como Alto de São Pedro, Jardim América, Parque Três
Marias, Imaculada, e também
nos bairros do Areão, Jardim

Mourisco, Jardim Resende,
Vila Aparecida e Vila IAPI.
“Teremos mais um ano de
sucesso nas arrecadações, e
conseguiremos ajudar muitas
pessoas neste Natal”, afirma
o diretor social do Sindicato, Raimundo Dias Pires, o
Baiano.
“Convidamos toda a população para participar desta
iniciativa preparando suas
doações, que beneficiarão
mais de 5 mil pessoas que são
atendidas pelas entidades cadastradas no Sindicato”, disse o presidente Isaac do Carmo.

Campanha terá serviços
para a população

SHOW
Cantora
de
São
Luiz do Paraitinga,
T â n i a
Moradei
traz em
sua apresentação a rica musicalidade luizense, interpretando canções de compositores como Elpídio dos
Santos e Galvão Frade,
numa releitura atual. Mesclado a esse repertório
regional, a cantora apresenta ainda o melhor da
MPB. Domingo, dia 19 de
dezembro, a partir das
12h, no SESC Taubaté. Entrada Franca. O Sesc Taubaté fica na Avenida Milton de Alvarenga Peixoto,
1264, Esplanada Santa Terezinha. Informações: (12)
3634-4000.
SHOW 2
A cantora Vania
Bastos
apresenta
musicas de
seu CD,
Na Boca
do Lobo,
no qual interpreta canções do cantor e compositor Edu Lobo. O show é
no SESC São José no dia
11 de dezembro, às 20h, e
os ingressos entre R$
4,00 e R$ 16,00. Informações (12) 3904-2000.

A Campanha do Natal
sem Fome 2010 deste ano
também vai oferecer serviços para a população
com o objetivo de valorizar a participação das comunidades que sempre
colaboraram com as doações de alimentos.
Serão prestados serviços
como: medição de pressão,

teste de glicemia, dica de
saúde da mulher e do homem, medição de massa
corpórea, dicas de nutrição, atendimento com manicure, cortes de cabelo,
entre outros serviços.
Das 9h às 14h na Praça
do Alto do Cristo e na Praça do Areão(perto do Fantástico).

SOLIDARIEDADE 2

Metalúrgicos de Pinda arrecadam
5 toneladas de alimentos
Os Metalúrgicos de Pinda
arrecadaram 5 toneladas de
alimentos na campanha “Natal Solidário 2010”, realizada
no domingo, dia 05.
Mais de 100 voluntários estiveram envolvidos e 13 entidades sociais foram beneficiadas. A campanha percorreu bairros do distrito de
Moreira César e região durante quatro horas.
A campanha contou com o
apoio dos Metalúrgicos de
Taubaté.

“A experiência dos Metaúrgicos de Taubaté neste
tipo de campanha de arrecadação foi fundamental para
que nossa primeira iniciativa
fosse um sucesso com a arrecadação de 5 toneladas de
alimentos”, disse o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Pinda, Antonio Romeu Martin.
Os Metalúrgicos de Pinda
realizarão novas atividades
sociais ainda neste mês. Informações pelo (12) 3644-1544.

Guilherme Moura

Agenda Cultural

Voluntários que participaram da arrecadação de 5 toneladas de alimentos

