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I NTERNACIONAL

A VANÇAR

Lula e Dilma defenderão no G20 posição
contra desvalorização artificial do Dolar

CUT prepara agenda
para governo Dilma

O presidente Lula e a
presidente eleita, Dilma
Rousseff, chegam nesta semana a Seul, na Coreia do
Sul, para as reuniões da
Cúpula do G20 (grupo que
reúne as 20 maiores economias do mundo).
Em pauta, a controvertida
desvalorização artificial do
Dólar, na qual os Estados
Unidos emitiu U$ 600 Bi no
mercado internacional prejudicando as exportações
dos países emergentes com
a oferta excessiva da moeda, provocando a chamada
guerra fiscal.
Para o governo brasileiro,
é fundamental adotar ações
coletivas de combate à manipulação cambial. Em di-

As centrais sindicais e o
relator do Orçamento de
2011, senador Gim Argello
(PTB-DF), fizeram na quintafeira, dia 04, a primeira reunião para tratar do reajuste
do salário mínimo para o
ano que vem.
O valor reivindicado é de
R$ 580,00. O senador confirmou que discutirá o assunto na semana que vem com
a presidente.
Na quarta-feira, dia 03, Dilma disse que estudava um
mecanismo para o reajuste
do mínimo no biênio 2011/
12 e adiantou que o salário
deve superar os R$ 600,00
até o início de 2012.
Para Artur Henrique, presidente da CUT, os trabalhadores brasileiros não são os
responsáveis pela crise e,
por isso, não devem perder
a oportunidade de ter aumento real em 2011.
Ele explica que as centrais
vêem na presidente eleita as

Dilma foi convidada pelo governo da Coréia do Sul para a reunião do G20

versos momentos, as autoridades brasileiras criticaram decisões individuais,
alertando que medidas isoladas não trarão os efeitos
desejados nem gerarão re-

sultados concretos. Na semana passada, Lula e Dilma
avisaram que irão para o
G20 com a disposição de
brigar e defender a posição
do Brasil.

M ERCADO

Vendas de veículos têm alta de 3% em
outubro ante 2009, nota Anfavea
As vendas de veículos novos no Brasil (entre nacionais
e importados) mostraram
crescimento de 3% em outubro, na comparação com o
mesmo período do ano passado. No total, foram comercializados 303,17 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O volume
representa, contudo, uma
queda de 1,3% na comparação com setembro.
Os números são da Anfavea,
que também reportou vendas
de 2,80 milhões de veículos
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Foram comercializados 303,17 mil automóveis, comerciais, caminhões e ônibus

no acumulado dos dez primeiros meses do ano, uma
evolução de 8%.
A expectativa da entidade
é de vendas de 3,4 milhões
de veículos em 2010, 8,2%
acima do volume de 2009.
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CUT quer aumento real em
janeiro e manutenção da
política do salário mínimo

Os números mostram a força do setor automobilístico
e os trabalhadores que são a
parte fundamental deste processo não podem ficar sem
sua parte neste esforço pela
produção e vendas.

Presidente do Sindicato:

Gabriela P.M. Candido (MTb 49.086)

condições para manter o diálogo com o governo, mesmo antecipando possíveis
dificuldades.
Por isso, além do mínimo,
também estão na pauta de
discussões do movimento
sindical com o novo governo o fator previdenciário, as
40 horas semanais e outras
pautas políticas e econômicas da Classe Trabalhadora.

AVANÇAR 2

Sinvaldo dos Santos Cruz

Jornalista Responsável:

Artur Henrique, presidente
nacional da CUT

O Sindicato informa que
estão abertas as matrículas
do Educandário Madre Paulina para 2011.
O Educandário Madre Paulina oferece preços especiais
para os sócios do Sindicato.
A escola atende do Berçário até o 9º Ano, e possui

período integral até o 5º
Ano com aulas de reforço e
recreação.
O Educandário também
oferece aulas de Inglês, Espanhol e Informática e aulas de
natação até o 4º Ano.
Informações pelo telefone
(12) 3621-5304.

Política de valorização do Salário Mínimo é uma conquista da CUT e centrais

A abertura de negociações
entre o atual governo, a equipe de transição e as centrais
sindicais em torno do valor
do salário mínimo para janeiro de 2011, reafirmada em
entrevista pela presidenta
eleita Dilma Rousseff, reflete
um entendimento surgido
entre as partes logo depois
que foi confirmada a queda do
PIB de 2009.
A fala da presidenta, portanto, atende a uma reivindicação das centrais e demonstra
respeito a um processo de
mobilização dos trabalhadores iniciado em 2004, quando da I Marcha Nacional do

Salário Mínimo. Dois anos
depois, em 2006, firmamos o
acordo atualmente em vigor,
após um maduro processo de
negociação.
Porém, em virtude da queda do PIB causada pela grave
crise financeira internacional
no ano passado, as centrais
passaram a reivindicar que,
pontualmente, uma nova negociação se desse em torno
do aumento real de janeiro
próximo, pois entendemos
que os trabalhadores brasileiros não são responsáveis pela
crise e, por isso, não deveriam perder a oportunidade de
ter aumento real em 2011.
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Trabalhadores na Volks cobram mais
investimentos na planta de Taubaté
De 26 a 29 de outubro
foi realizado na cidade de
Endem na Alemanha, o Encontro do Comitê Mundial dos Trabalhadores na Volkswagen.
Os trabalhadores brasileiros foram representados pelos companheiros Aldrey
Allan Candido (PIU) da Comissão de Fábrica da planta
de Taubaté,e pelos companheiros Gilson (Curitiba),
Claudinei (São Carlos), Bigodinho e Chalita (Anchieta).
Um ponto em comum nas
reivindicações dos trabalhadores na Volkswagen foi a cobrança de investimentos nas
plantas do Brasil.
Com relação à planta de
Taubaté, foi cobrada a vinda
de mais investimentos na
Pintura e na Estamparia, bem
como melhoria nas condi-

Curtas
Confira os jogos
da 35ª rodada do
Brasileirão
2010

DIA 13 - 35ª rodada
Corinthians x Cruzeiro
Santos x Grêmio
Atlético-MG x Flamengo

Delegação brasileira no Encontro do Comitê Mundial dos Trabalhadores na Volkswagen realizado na Alemanha

ções de trabalho por parte
do PMP.
Além disso, os represen-

tantes dos trabalhadores
também também cobraram
da empresa a adequação do

efetivo de mão de obra direta e indireta na fábrica de
Taubaté.

C IPA

Confira os calendários das eleições da Cipa
na Volkswagen e na SG Logística
O Sindicato informa que
a eleição da Cipa na Volkswagen será realizada
nos dias 16, 17 e parte dia
18 de novembro.
A apuração acontece no
dia 18 a partir das 8h no salão Multi Eventos.
A posse na Cipa 2011 é
no dia 06 de dezembro.

S EGURANÇA

SG - As inscrições para
a eleição da Cipa na SG
Logística estarão abertas
no período de 17 de novembro a 02 de dezembro.
A eleição da Cipa na SG
será realizada no dia 13 de
dezembro.
Não deixe de participar!!!

DIA 14 - 35ª rodada
Vasco x São Paulo
Guarani x Vitória
Internacional x Avaí
Atlético-GO x Palmeiras
Fluminense x Goiás
Atlético-PR x Prudente

Aposentados
marcam presença
na Corrida do
Trabalhador
Solidário

C ONVÊNIO

Steelcoat tem Cipa eleita
para gestão 2011
O Sindicato informa que
foram eleitos os membros da
Cipa gestão 2011 na empresa Steelcoat.
Titulares: Emerson Luiz
Soares Santos e Edson Aparecido dos Santos.
Suplentes: Marcus Vinicius Gouveia Batista e Vinicius de Lucas Silveira Souza.

Não Fique Só - Fique Sócio
Somos Fortes - Somos CUT

Odontocap oferece
condições especiais para
os sócios do Sindicato

O Sindicato informa que a
Odontocap oferece condições especiais para os sócios da entidade.
Vale a pena investir em
você mesmo, e uma boa saúde começa pela boca.

Faça uma visita a Odontocap e confira seus benefícios
junto à clinica. Rua: Visconde
do Rio Branco, 635 - Centro
- Taubaté. Telefones: 36249054 / 3624-9511 / 78110274 e ID 55* 82*1393

O companheiro Bene
(no alto) ficou com a 1ª
colocação na categoria
50 a 54 anos na 2ª Corrida e Caminhada do Trabalhador Solidário. Benê
completou a prova em 37
minutos e 20 segundos.
Outro destaque foi o
companheiro João Inácio
Ferreira, que competiu na
categoria maiores de 65.
Ele completou a prova
com o tempo de 51 minutos e 03 segundos. Parabéns aos companheiros
pela participação.
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Agenda Cultural
SOCIAL
O Projeto Esperança promove a
Noite da
Pizza no
sábado, dia
13 de novembro, a partir das 17h,
na sede da entidade. O
evento tem como objetivo ajudar a entidade a
proparar a festa de Natal
das crianças. Cada pizza
custa R$ 10,00 nos sabores mussarela e calabresa,
e serão feitas entregas
nos bairros Jardim América, Parque Três Marias,
Bosque da Saúde, Alto do
Cristo.Terra Nova e Chácara Silvestre. O Projeto
Esperança fica na rua Brasilina Moreira dos Santos,1.385 – Jardim América. Informações pelo (12)
3635-6223.
14 BIS
O 14 Bis
foi fundado em Minas Gerais
no ano de
1979, pelos irmãos
Venturini,
Cláudio e Flávio acompanhados pelos músicos Vermelho (teclados e voz),
Sérgio Magrão (contrabaixo e voz) e Hely Rodrigues (bateria). A banda
trouxe à MPB uma sonoridade elaborada, com
nuances de rock progressivo e de música mineira.
Dia 15 de Novembro, no
SESC de São José dos
Campos, às 20h. Informações: (12) 3904-2000.
SHOW
Natural
de Taubaté,
o músico e
compositor Du
Guerrero, com
mais de 15
anos de trajetória apresenta um repertório composto por letras de sua
autoria, assim como clássicos da música brasileira.
No SESC Taubaté, dia
15 de Novembro, às 15h,
com entrada franca.

S OLIDARIEDADE

Sindicato realiza reunião da Campanha
do Natal sem Fome no próximo dia 26
A organização da Campanha do Natal sem Fome 2010
realiza reunião com as entidades assistenciais participantes no próximo dia 26 de
novembro, às 10h, na sede do
Sindicato.
Esta será a 7ª edição da
Campanha do Natal sem
Fome, e a expectativa é de
fazer uma grande arrecadação de alimentos para beneficiar mais de 5 mil pessoas
que são atendidades pelas
entidades assistenciais.
Segundo o diretor social
do Sindicato, Raimundo Dias
Pires, o Baiano, a Campanha
será realizada nos bairros da
parte alta da cidade como

Voluntários se prepararam para a Campanha do Natal sem Fome de 2009

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.
“Vamos fazer uma grande
arrecadação e ajudar milhares
de pessoas carentes a ter um
Natal melhor, com solidarie-

dade e paz”, disse Baiano.
As entidades assistenciais
que quiserem participar da
Campanha deverão comparecer à próxima reunião de
organização que acontecerá
no dia 26 de novembro.
Informações pelo telefone
(12) 2123-4314.

E NSINO

UNIMES Virtual está com inscrições
abertas para o Vestibular 2011
O Sindicato informa que
estão abertas as inscrições
para o Vestibular 2011 da
UNIMES Virtual.
As inscrições para o Vestibular da UNIMES Virtual podem ser feitas pelo site
www.unimesvirtual.com.br
ou no Polo Taubaté que fica
na sede do Sindicato.
As provas devem ser agendadas para serem feitasd u rante o período de funcionamento do Polo Taubaté, no
horário das 8h30 às 20h.
Não perca a oportunidade
de fazer os novos cursos de
bacharelado em Serviço Social, e Tecnólogo em Gestão
Ambiental e Tecnologia da
Informação.
A 6ª Turma da UNIMES Virtual de Taubaté começa em
fevereiro de 2011. Informações (12) 3633-4601.

S OCIAL

Metalúrgicos da LG fazem jogo de futebol beneficente
No próximo dia 21 de novembro acontece o jogo beneficente entre as equipes
Bola Cheia e Bola Murcha da
LG, às 9h, no Clube da Volks.
O jogo é organizado por
trabalhadores na LG Electronics e será arrecadado um
quilo de alimento não perecível de cada participante e

dos torcedores.
Não deixe de participar
desta ação de solidariedade.
As doações serão entregues
ao Asilo São Francisco de
Taubaté.
Informações com os responsáveis pelo evento: Carlos (12) 9751-8102 e Mario
(12) 9218-7088.

