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C ONFIANÇA

E SPORTE

Dilma tem aprovação de 73% dos
brasileiros segundo Ibope

Dilma segue o mesmo caminho de aprovação popular do Governo Lula

A presidenta Dilma Rousseff foi aprovada por 73% dos
brasileiros em março deste
ano, segundo pesquisa CNI/
Ibope.

Apenas 12% dos entrevistados desaprovaram a petista,
enquanto 14% se mostraram
indecisos. A avaliação positiva
do governo Dilma é de 56%,

Torneio de Futebol Society
comemora o Dia dos
Metalúrgicos

contra 27% que o consideram
regular, 5% ruim ou péssimo e
outros 11% indecisos.
Segundo a CNI/Ibope, a expectativa dos brasileiros em
relação ao governo Dilma
também é positiva. Segundo a
pesquisa, 68% acreditam que
ele será ótimo ou bom.
Em dezembro, antes do início do governo, 62% dos entrevistados esperavam que o
governo Dilma fosse positivo.
Os que consideram o governo federal regular somam
19%, outros 5% ruim ou péssimo e 10% se mostraram indecisos.
A confiança no governo Dilma também é muito alta: 74%
confiam na presidenta.

L UTA

Sindicalistas e militantes participaram na sexta-feira, dia 1º,
da homenagem ao ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e atual vicepresidente da CUT, José Lopes
Feijóo. A homenagem aconteceu em São Paulo.
A homenagem aconteceu
como reconhecimento do
movimento sindical ao trabalho de Feijóo pela unidade da
categoria metalúrgica e pela
organização nos locais de trabalho como a consolidação
dos Comitês Sindicais de Empresa no ABC e em outras re-

Alencar Roberto/FEM

Feijóo recebe justa homenagem do
movimento sindical

“O Metalúrgico” é uma publicação
semanal do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e Região
sob a responsabilidade do
Departamento de Comunicação e
Imprensa.
Diretor de Comunicação e Imprensa:

Sérgio Nobre, presidente do ABC faz homenagem a José Lopes Feijóo

giões como emTaubaté, Sorocaba e Salto.
Feijóo está deixando a CUT
para assumir um papel impor-

tante junto a Presidência da
República como elemento de
ligação entre a Classe Trabalhadora e o Governo Dilma.
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O Sindicato convoca os alunos sócios e dependentes
que foram aprovados no Vestibular 2011 da UNITAU
e Colégio Balbi para comparecerem à Secretaria
Geral do Sindicato para a realização de um cadastro,
para que possam usufruir neste ano do convênio
Bolsa Pontualidade firmado entre as duas entidades.
O cadastramento ocorrerá somente no período de
11 a 20 de Abril. O horário de atendimento será
das 9h às 17h. O aluno deverá trazer original e
Xerox da carteirinha de sócio do Sindicato e do
comprovante de matrícula pago.
Informações pelo telefone (12) 2123-4301.

OAB promove Seminário
sobre Responsabilidade
Civil do Estado

Presidente do Sindicato:

Gabriela P.M. Candido (MTb 49.086)

Bolsa Pontualidade UNITAU:

P ALESTRAS

Sinvaldo dos Santos Cruz

Jornalista Responsável:

passar um domingo com
bastante alegria como aconteceu no ano passado”, disse o vice-presidente Claudemir Monteiro, o MIl.
Em 2010, a equipe campeã
foi a da MP Plastics.
Para se inscrever, as equipes devem procurar os coordenadores dos Comitês
Sindicais em suas empresas.
Informações pelo telefone
(12) 2123-4310.

Sindicato realiza cadastro de
alunos aprovados no Vestibular
2011 da UNITAU

D EBATE

EXPEDIENTE

O Sindicato promove no
domingo dia 17 de abril, o
2º Torneio de Futebol Society em comemoração ao Dia
dos Metalúrgicos. O evento
será realizado no SESI de
Taubaté a partir das 10h.
O principal objetivo do
torneio é a confraternização
e a unidade dos metalúrgicos de Taubaté.
“Esperamos a participação
de todos para que possamos

Trabalhadores na MP Plastics devem comparecer à sede do Sindicato

O Sindicato e o CSE convocam os trabalhadores na
MP Plastics para uma reunião
plenária que será realizada
no próximo domingo, dia 10,
às 9h, na sede da entidade.
O objetivo da plenária é
debater uma pauta de reivin-

dicações dos trabalhadores
que envolve temas como
desvio de função e o plano
de cargos e salários na empresa entre outros.
Não deixe de participar,
pois sua presença é fundamental.

A Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Taubaté promove nos
dias 12, 13 e 14 abril o Seminário sobre responsabilidade civil do Estado.
O evento acontece na
Casa do Advogado de Taubaté, na Rua 4 de março, 441, e
terá expositores como o Dr.

Marcelo Benacchio, Juiz de
Direito, Dr.Alexandre Guerra, Juiz de Direito; e Dr Luiz
Manuel Fonseca Pires, Juiz
de Direito.
As vagas são limitadas e as
inscrições deverão ser feitas
perante a doação de uma lata
de leite em pó. Informações
pelo telefone (12) 3631-2866.
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Concurso Cultural da Mulher Metalúrgica
tem inscrições abertas no dia 10
A partir do dia 10 de abril
estarão abertas as inscrições
para o Concurso Cultural da
Mulher Metalúrgica “Minha
História, Minha Luta, Minha
Vida”.
O objetivo deste concurso
é criar um painel da vida das
trabalhadoras metalúrgicas,
com relatos sobre seu dia a dia
como mãe, trabalhadora, estudante e guerreira.
Conte sua história de luta
por meio de uma redação e
participe dessa iniciativa cultural da Secretaria das Mulheres do Sindicato. As inscrições
serão gratuitas poderão ser
feitas na sede do Sindicato,
pelo site ou com os dirigentes do CSE na sua empresa.
A redação vencedora ganhará uma viagem para Brasília
com direito a acompanhante
para conhecer a Capital do
País. Informações pelo telefone (12) 2123-4310.

Acesse: www.sindmetau.org.br
Ligue: (12) 2123-4310

S OLIDARIEDADE

Sindicato já definiu a data da Campanha
do Agasalho 2011
A Campanha do Agasalho
2011 do Sindicato dos Metalúrgicos será realizada no
domingo,dia 29 de maio.
Esta será a 8ª edição da
Campanha do Agasalho, que
anualmente atende a cerca
de 5 mil pessoas atendidas
pelas entidades assistenciais
de Taubaté e Região.

Mais uma vez a cidade estará mobilizada pela solidariedade neste Inverno

Vamos começar a mobilização nas fábricas, nas comunidades e preparar as doações que vão espantar o frio
de nossa população carente.
Em breve terão início as
reuniões de organização, que
serão informadas por meio
de nosso jornal.
Fique atento e participe!!!

Curtas
Taubaté empata
com o Taboão da
Serra e volta
ao G4

O Taubaté conseguiu
voltar para a zona de classificação do Campeonato
Paulista da Série A3 ao
empatar com o Taboão da
Serra por 1 a 1, na manhã
de domingo (3), fora de
casa.
Com o resultado, o time
do técnico Abelha foi aos
24 pontos e subiu para a
4ª posição na tabela de
classificação do grupo 2,
dois pontos atrás da Internacional de Limeira, próxima adversária.
A partida, que define a
classificação para a segunda, está marcada para o
próximo domingo (10), às
10h, no estádio do Joaquinzão. Para esse jogo,
Gilsinho e Creedence
devem retornar ao time.
Fonte: VNews

Confira os jogos
da 18ª rodada do
Paulistão 2011

I NFORMAÇÃO

Não deixe de conhecer as novidades do
Site do Sindicato
Na quarta-feira, dia 30, foi ao
ar o novo paortal do Sindicato com muitas novidades para
os internautas. O Portal tem
ferramentas de vídeo, áudio e
você também pode se inscrever para receber diariamente
o boletim eletrônico.
Você também poderá acessar as redes sociais do Sindicato como o Facebook,Twitter, o Youtube e o nosso Blog.
Segundo o IBOPE, o Brasil
tem 73 milhões de internautas
sendo 5º país com maior número de conexões à Internet.
Não fique de fora acesse já!!!

DIA 09 - 18ª rodada
Mogi Mirim x Botafogo
S. Bernardo x Santo André
Mirassol x Ituano
Palmeiras x Prudente
Paulista x Portuguesa
DIA 10 - 18ª Rodada
Corinthians x S. Caetano
Noroeste x São Paulo
Linense x Bragantino
Americana x Santos
Oeste x Ponte Preta
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Agenda Cultural
MAZZAROPI
Uma das
principais
atrações
da Semana
Mazzaropi será o
show “Tributo a Elpídio dos Santos”, no dia
6 de abril, às 20 horas,
no Teatro Metrópole.
Estão confirmadas as participações de Fafá de Belém, Renato Teixeira, Mariana Belém, Gabriel Sater,
Grupo Paranga, Camilo
Frade e Gabriel Guedes.
Elpídio dos Santos foi
compositor de diversas
músicas para os filmes de
Mazzaropi. Informações (12)3624-5915.
HUMOR
O jornalista Felipe
Andreoli,
que virou
humorista,
é apaixonado por
esportes e
música, se apresenta no
espetáculo de stand-up,
Que História é Essa? O
título foi tirado de uma
frase muito usada quando
algo é surpreendente, tanto para o lado bom, como
uma promoção no trabalho ou uma gravidez,
como para o lado ruim,
como alguma traição, problemas de saúde etc. Dia
09 de abril, às 20h, no Teatro Metropole. Informações: (12) 3624-5915.
CULTURA
Durante
todo
o
mês de
abril, o
SESC de
Ta u b a t é
apresenta
o festival
“Chorinhos e Chorões”
em homenagem ao dia
Nacional do Choro, comemorado em 23 de abril,
dia da morte do compositor Pixinguinha.
Os grupos se apresentam sempre aos domingos ao meio dia, com
entrada gratuita.

C ONQUISTA

Comissão de Fábrica é eleita pelos
trabalhadores na CIBI
Os trabalhadores na CIBI
deram um passo importante
na Organização no Local de
Trabalho com a eleição de
sua primeira Comissão de
Fábrica.
A Comissão foi eleita por
aclamação em assembléia
realizada na última quintafeira, dia 31 de março.
Foram escolhidos para integrar a Comissão de Fábrica os
companheiros Jetro e Guilherme como titulares e Wellington e Diego como suplentes.

Comissão de Fábrica é uma conquista da unidade dos trabalhadores na CIBI

A Comissão de Fábrica terá
agora como principal missão
negociar com a empresa a
pauta de reivindicações que
foi leventada pelos trabalhadores em plenária no Sindicato, realizada no dia 08 de
fevereiro.
Parabéns aos companheiros pela conquista, e desejamos que em breve os trabalhadores na CIBI possam fortalecer essa organização
com mais um CSE em nossa
base.

O RGANIZAÇÃO

Trabalhadores na Daido se mobilizam e demissão
de dirigente sindical é revertida
Os trabalhadores na Daido
e o Sindicato fizeram uma
mobilização de 3 horas na
portaria da empresa na manhã de terça-feira, dia 29, e
garantiram a reintegração do
dirigente sindical, companheiro Pádua.
O dirigente do CSE na Daido havia sido demitido de
forma arbitrária e injustificada na sexta-feira, dia 25.
O Sindicato e a empresa se
reuniram durante 3 horas,
enquanto os trabalhadores
permaneceram mobilizados
na portaria da Daido.
Ao final da reunião, a empresa cancelou a demissão
do dirigente Pádua e assu-

Presidente Isaac do Carmo conversa com trabalhadores na Daido durante mobilização na semana passada

miu o compromisso de negociar um acordo que garanta a organização dos trabalhadores e estabeleça a
importância das boas práticas de negociação por meio

do Comitê Sindical.
"Os trabalhadores e trabalhadoras na Daido estão de
parabéns pela mobilização
que reforça cada vez mais a
consolidação dos Comitês

Sindicais de Empresa não só
na Daido, mas em toda a base
metalúrgica de Taubaté e
Região, e como exemplo de
modelo sindical para todo o
Brasil", disse Isaac.

O RGANIZAÇÃO

L UTA

Mobilização por reivindicações 6º Congresso da FEM/CUT-SP
começa nesta quarta-feira, 06
continua na Autoliv

Trabalhadores na Autoliv estão mobilizados por suas reivindicações

Os trabalhadores na Autoliv deram mais uma demonstração de unidade em assembléia realizada na última sexta-feira, dia 1º.
Na assembléia, o presidente Isaac informou aos trabalhadores que todas as reivin-

dicações estão sendo discutidas com a empresa, que na
próxima semana uma nova
assembléia será realizada
para votação de encaminhamentos.
Parabéns a todos pela unidade e mobilização.

Começa nesta quarta-feira,
dia 06, em Atibaia o 6º Congresso da Federação dos Sindicatos Metalúrgicos da
CUT/SP (FEM/CUT-SP).
O Congresso da FEM é o
fórum maior da entidade, no
qual são debatidos temas inerentes ao ramo metalúrgico
cutista no Estado, bem como
será definida a nova Direção
da Federação para o triênio
2011-2014.
Os principais temas do 6º
Congresso são a importância
da Organização no Local de
Trabalho (OLT) e a sustentação financeira dos sindicatos
– assuntos que terão como
expositores o presidente

nacional da CUT,Artur Henrique, o Secretário de Finanças da CUT, Vagner Freitas e
o Procurador Federal do Trabalho, Dr. Raimundo Simão
de Melo.
Participarão do 6º Congresso 170 sindicalistas de 14
sindicatos metalúrgicos filiados à FEM que representam
cerca de 260 mil trabalhadores em todo o Estado.

