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I NFORMAÇÃO

Lula defende corte permanente
do IPI para os automóveis

Lula defende que a redução do IPI seja permanente para os automóveis

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva afirmou na quarta-feira, dia 10, que é favorável a tornar permanente a
redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados

(IPI) para a indústria automotiva. "A minha posição é de
que nós precisamos transformar isso em uma política
permanente", disse.
Em dezembro de 2008, o

governo anunciou a redução
do IPI sobre os automóveis
para estimular a venda de
veículos no País e conter a
queda na produção do setor
automotivo. A medida, que
venceria em março, foi prorrogada até 30 de junho.
Lula disse ainda que o Brasil está preparado para tomar
medidas adicionais para impulsionar a economia, se necessário. Ainda conforme o
presidente, a política não
deve interferir em decisões
do Banco Central sobre os
juros da economia.
Lula também disse que a
pré-candidata do PT às eleições presidenciais de 2010,
a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, se eleita,
não vai abandonar os principais pilares da atual política
econômica.

E DUCAÇÃO

Pré-Vestibular Social começa nesta semana
A partir desta quarta-feira,
dia 17, o Sindicato terá em
sua sede o Curso Pré-Vestibular Social, o Pré-Uni, resultado de uma parceria com o
Instituto de Empreendimentos Educacionais do Vale do
Paraíba. O objetivo do Pré
Uni é oferecer um curso prévestibular com qualidade aos
sócios do Sindicato, dependentes e para os alunos de
escolas da rede pública de
ensino.
Informações pelo telefone
(12) 3633-4601.
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CUT/SP realiza Encontro
Estadual Preparatório
ao 5º ENACOM

A CUT/SP realiza nesta
terça-feira, dia 16, o Encontro Estadual Preparatório ao
5º ENACOM (Encontro
Nacional de Comunicação
da CUT) que acontecerá
nos dias 15, 16 e 17 de julho.
O ENACOM terá como
objetivo qualificar a intervenção dos trabalhadores
(as) no debate sobre a democratização da comunicação, as políticas públicas
que envolvem o tema, e o
próprio processo de deba-

tes para a Conferência Nacional de Comunicação convocada pelo Governo Lula
para o mês de dezembro.
Para que a CUT obtenha
êxito nesse debate, é preciso assegurar que o conjunto das CUTs Estaduais e Ramos contemplem este debate em suas agendas, e garantam espaço para o tema dentro dos CECUTs, para que
as contribuições desenvolvidas nos estados e nos ramos sejam socializadas e sirvam como contribuições.

NOTA OFICIAL

Serra trata a Educação com
PM e balas de borracha
Em nota oficial divulgada
na semana passada, a Central
Única dos Trabalhadores do
Estado de São Paulo repudia
a ação truculenta da Polícia
Militar contra os trabalhadores e estudantes no dia 09 de
junho, diante da entrada principal da Universidade de São
Paulo.
Lamentavelmente, o uso da
força contra a proposta de
diálogo é a marca registrada
da gestão José Serra. O governador paulista jamais aceitou
conversar com os servidores
do Estado, mesmo após a
aprovação na Assembléia Legislativa de uma data-base do
funcionalismo, em 2006.
As audiências e reuniões
públicas dos trabalhadores
sempre são cercadas de forte aparato de segurança,
meio que Serra utiliza para
se manter isolado no Palácio
dos Bandeirantes. Em outras
ocasiões, o tucano prefere

tentar manipular a mídia ao
alegar caráter político a qualquer manifestação de insatisfação diante da intransigência de seu governo.
Até quando as respostas às
reivindicações do funcionalismo paulista virão em forma de balas de borracha e
bombas de efeito moral? Até
quando o governador utilizará dinheiro público para publicidade - inclusive em outros Estados, de olho na próxima eleição - ao invés de
aplicar nos trabalhadores e
na melhoria dos serviços
públicos?
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Trabalhadores na Autometal aprovam
pauta de reivindicações
Os trabalhadores na Autometal estiveram mobilizados
em assembléias na manhã e
na tarde desta segunda-feira,
dia 15, quando foram aprovadas uma pauta de reivindicações à empresa.
As reivindicações dizem
respeito à 1ª parcela da PLR
e também reivindicam a retomada em 48 horas das negociações a respeito da cesta básica para os trabalhadores. A cesta básica já é garantida em outras unidades
da Autometal.
Os trabalhadores devem
manter a unidade e a mobilização para garantir suas conquistas.

Trabalhadores na Autometal organizados e mobilizados pela pauta de reivindicações junto à empresa

50 ANOS

Metalúrgicos aposentados elegem
delegados para o 4º Congresso

Aposentados aprovam os nomes dos delegados da categoria par o 4º Congresso dos Metalúrgicos de Taubaté

Os metalúrgicos aposentados estiveram reunidos em
sua plenária preparatória
para o 4º Congresso dos

Metalúrgicos de Taubaté nesta segunda-feira, dia 15.
Na plenária, os companheiros escolheram os 35

delegados que representarão
os aposentados no 4º Congresso e contribuiram com
propostas que serão encami-

O RGANIZAÇÃO

Taubaté perde
para o Jacareí
em pleno
Joaquinzão

O Taubaté perdeu várias
oportunidades para abrir o
placar frente ao Jacareí,
que aproveitou uma falha
do goleiro taubateano
para fazer o único gol na
partida deste domingo, 14,
no Joaquinzão.
A derrota por 1 a 0 é a
segunda do Alvi Azul no
Campeonato Paulista da
Série B e para o mesmo
adversário. O resultado tirou a invencibilidade de
mais de um ano do Taubaté no estádio Joaquim de
Morais Filho.
Próximo jogo – o Taubaté está em segundo lugar, com 13 pontos, três a
menos que o líder Jacareí.
O time taubateano volta a
campo no próximo sábado, 20, fora de casa, contra
o Mogi das Cruzes.

Corrida e
Caminhada do
Trabalhador
Solidário será
em Setembro

C IPA

Ford tem nova Comissão de Fábrica eleita
Os trabalhadores na Ford
elegeram no último dia 8 a
Comissão de Fábrica da planta de Taubaté para a gestão
2009 - 2012.
Para a fábrica de Motores
foram eleitos os companheiros Ricardinho e Vladimir;
Na fábrica de Transmissões
foram eleitos os companheiros Valdo (Escort) e Brigagão.
Os trabalhadores na Ford
tem uma tradição de organização no local de trabalho e
sabem que a Comissão de

nhadas para o debate no
evento que será realizado
em agosto.
O calendário das plenárias
preparatórias continua no
próximo dia 28 de junho,
domingo, quando acontecerá a plenária dos trabalhadores em empresas de Autopeças.
É importante que os trabalhadores nas Autopeças compareçam e colaborem com
as propostas que serão encaminhadas ao 4º Congresso e também escolham os
delegados que representarão
a categoria.
A plenária dos trabalhadores na Volks acontece no dia
5 de julho e dos Grupos 2 e
8 e LG no dia 12 de julho.

Curtas

Trabalhadores na Ford fortalecem a Organização nos Locais de Trabalho

Fábrica foi uma importante
conquista histórica, fruto da
luta de trabalhadores que

sempre se esforçaram por
melhores condições de trabalho e de vida.

Cipa eleita na
Autometal
Conheça os companheiros
representantes dos trabalhadores eleitos para a Cipa
2009 - 2010 na Autometal:
Titulares: José Leopoldo
Rodrigues Júnior,Thiago Alexandre da Costa,Fábio Aparecido Avelísio, José Alaor
Gianelli e Carlos Eduardo
Alves.
Suplentes: Amauri do Prado, Rodrigo Leme Galvão,
Paulo Sérgio de Campos, e
Alex Ribeiro da Cruz.

A Corrida e Caminhada
do Trabalhador Solidário,
evento esportivo que vai
comemorar os 50 Anos do
Sindicato será realizada no
dia 27 de Setembro.
Em breve divulgaremos
mais informações sobre
esse grande evento esportivo!!!
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FESTA JUNINA
De 26
de junho a
12 de julho acontece a 43ª
Festa de
São Pedro
Apóstolo,
no bairro
Alto de São Pedro.
A festa terá atrações
para todas as idades como
shows, barracas, comidas
típicas e bebidas. Não perca!!! Traga a sua família para
essa festa.
No domingo, dia 12, dia
da Festa, a programação
começa às 6h com alvorada festiva e às 16h acontece procissão seguida de
Missa Campal.
FESTA
De 04 a
21 de
junho
acontece a 4ª
Festa do
Nordestino, no
Bairro
do Bonfim em Taubaté,
com comidas típicas,
barracas, parque de
diversões e bailes de
forró gratis. A abertura
oficial acontece no dia 06
de junho às 19h. Informações pelos telefones (12)
9153-1768 e (12) 3132593.
SHOW
A super
banda
Serial
Funkers
volta a
se
apresentar em
Taubaté
como atração principal
do Arraiá da Machina 8.
A banda, que é destaque
no cenário paulistano, se
apresenta em casas
conceituadíssimas como
Bourboun Street, Charles
Edward e o pub Kiaora.
Data: 19/6/2009; Horário:
20h; Local: Machina 8
Disco & Bar; Informações: (12) 3022.9184.

Fontes: Valeparaibano e
Afinidades Eletivas
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Vestibular UNIMES VIRTUAL é neste
domingo, dia 21, no Sindicato
No próximo domingo, dia
21, às 9h, acontece a prova
do Vestibular UNIMES VIRTUAL na sede do Sindicato.
As inscrições ainda podem
ser feitas até o dia 17 de junho no polo UNIMES VIRTUAL ou através do site
www.unimesvirtual.com.br
Lembramos que os interessados também podem fazer as
provas agendadas bastando
para isso entrar em contato
com o polo UNIMES VIRTUAL na sede do Sindicato.
Não perca essa oportunidade de fazer um curso de Nível Superior à Distância com
qualidade e a um preço acessível nas seguintes áreas:
Bacharelado:
Administração

Ciências Contábeis;
Licenciatura:
Artes Visuais
Ciências Biológicas
Ciências Sociais
Filosofia
Física
Geografia
História
Matemática
Letras
Pedagogia
Química
Tecnólogo:
Superior em Gestão
de Petróleo e Gás
E mais: Tecnologia em
Gestão da Produção Industrial e Tecnologia em Logística.
Informações pelo telefone (12) 3633-4601.

I NTERNACIONAL

Lula diz na Suiça que sindicalistas podem
ajudar a encontrar saídas para a crise
Durante reunião com sindicalistas estrangeiros em
Genebra, na Suíça, o presidente Lula afirmou que os
representantes dos trabalhadores podem contribuir
na busca de saídas para a
crise financeira internacional.
“Temos que aproveitar o
momento. Não é esquecer
a crise, mas, a partir dela,
descobrir o que podemos
fazer de novo. A presença
de vocês dá força para produzir temas”, disse.
Lula reafirmou que a crise pode ser uma oportunidade para que muitos países melhorem seu desempenho e acrescentou que é
“mais seguro fazer as coisas quando mais gente está
de acordo”.
“Quando um trabalhador
está bem, ele acha que não
precisa se sindicalizar, mas
é exatamente neste mo-

Agência Brasil

Agenda Cultural

Presidente Lula discursa durante encontro com o grupo de sindicalistas suiços em Genebra

mento que temos que
pressionar os governos.”
Lula também afirmou que
a crise econômica e o desemprego não são culpa dos
"imigrantes e pobres do mundo", durante seu primeiro
discurso no Conselho de
Direitos Humanos da ONU,
em Genebra.
"Essa crise traz um efeito

perverso sobretudo quando
os imigrantes, sobretudo os
pobres, africanos, latino-americanos e asiáticos, que transitam pelo mundo à procura
de oportunidades de trabalho, começam a ser enxergados como responsáveis por
ocupar o lugar das pessoas
filhas dos países ricos", declarou o presidente.

Para o presidente, "esses
mesmos senhores que sabiam de tudo um tempo atrás,
hoje não sabem mais de nada.
Não conseguem explicar
como davam tantos palpites
nas políticas dos países pobres e que não têm sequer
uma palavra para analisar a
crise dos países ricos".
Fontes: ABr e BBC Brasil

