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PIB cresce 1,9% no
2º trimestre e confirma
recuperação da economia

O Produto Interno Bruto
(PIB) subiu 1,9% no segundo
trimestre de 2009,em comparação ao primeiro, segundo
dados do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
O desempenho da economia ficou dentro da expectativa do governo federal, que
previa crescimento entre 1,8%
e 2%. Os dados reforçam os
indicativos já divulgados, tanto por órgãos oficiais como
por instituições privadas, de
que a economia brasileira está

em franca recuperação e que
o país superou rapidamente os
efeitos da crise financeira internacional.
Em valores correntes, o PIB
alcançou R$ 756,2 bilhões no
segundo trimestre.
Nos últimos 12 meses até
junho, há alta de 1,3% na comparação anual.
O destaque na comparação
com o trimestre anterior, segundo o IBGE, foi a indústria,
que cresceu 2,1%; seguida por
serviços (1,2%); a agropecuária apresentou variação negativa de 0,1%.

L ULA
Não perca esta oportunidade e seja mais um dos
competidores a participar
deste evento esportivo
que comemora os 50 anos
de lutas e conquistas do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté e Região.
A Corrida e Caminhada
do Trabalhador Solidário
2009 acontece no domin-

EXPEDIENTE
“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:
Sinvaldo dos Santos Cruz

Presidente do Sindicato:
Isaac Jarbas Mascarenhas do Carmo

Diagramação, Fotos e Texto:
Netnews.com Soluções

(12) 9128-7813
Jornalista Responsável:
Gabriela P.M. Candido (MTb 49.086)

Tiragem:
16.000 exemplares

Impressão:
Taiga Gráfica

Departamento de Imprensa:
(12) 2123-4310
www.sindmetau.org.br
imprensa@sindmetau.org.br

go, dia 27 de setembro, a
partir das 8h30. A largada
acontecerá em frente à
sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e
Região, na Rua Urupês, 98,
no bairro Chácara do Visconde.
O evento é promovido
em parceria com a Prefeitura de Taubaté, e as doa-

ções de alimentos arrecadados nas inscrições serão
encaminhadas para o Fundo Social de Solidáriedade
de Taubaté (FUSSTA).
Não deixe de participar
desta grande comemoração
esportiva. Participe com
seus amigos e sua família.
Inscrições abertas até o
dia 22 de setembro.

Brasil vai começar 2010
em situação de otimismo
e de crescimento
O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, dia 14, durante seu
programa semanal Café com
o Presidente, que o país vai
começar 2010 em situação de
muito otimismo e de crescimento diante dos mais recentes números da economia brasileira – que cresceu 1,9% no
segundo trimestre do ano em
relação aos três meses anteriores.
Lula ressaltou o cumprimento da promessa do governo de
que o Brasil seria o último país
a enfrentar a crise financeira
internacional e o primeiro a
sair dela. “Isso [números da
economia brasileira] apenas
confirma o que a gente dizia”,
afirmou. Para o presidente, o
Brasil estava preparado para
enfrentar a situação por apresentar uma economia “sólida”,
com reservas de mercado e
com um mercado interno em
potencial.
“Quando veio a crise e nós

Economia forte: Brasil foi o último
país a enfrentar a crise financeira e
o primeiro a sair dela

tomamos as medidas anticíclicas que tomamos, incentivando a indústria a produzir e facilitando a vida do consumidor, voltamos a bater recorde
de produção e de venda de
produtos. Acredito que os números do terceiro trimestre
serão muito importantes e vão
demonstrar um crescimento
muito melhor na economia
brasileira até o final do ano”,
destacou.
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Sem aumento real não tem acordo!!!
Os trabalhadores na Autometal fizeram uma paralisação de 24 horas nesta segunda-feira, dia 14.
A paralisação faz parte do
encaminhamento de luta da
categoria aprovado na assembléia realizada no domingo, dia 13, na sede do Sindicato, quando os trabalhadores nas empresas de Autopeças aprovaram a intensificação das mobilizações em
protesto contra a postura da
bancada patronal nas negociações da Campanha Salarial 2009.
Na rodada de negociações
da Campanha Salarial realizada na sexta-feira, dia 11,
não houve avanço na proposta da bancada patronal que
manteve a reposição da inflação do período da data-

Trabalhadores na Autometal repudiam a proposta de reajuste salarial sem aumento real e as mobilizações continuam nas demais empresas de Autopeças

base da categoria (4,4% - segundo o INPC-IBGE) sem
aumento real.
Segundo o presidente do
Sindicato, Isaac do Carmo, as
mobilizações continuarão

nesta semana em outras empresas até que a bancada patronal apresente uma proposta que contemple os trabalhadores nas Autopeças
com o aumento real.

"Os trabalhadores não podem pagar a conta de uma
crise econômica que já foi
superada pelas empresas com
os incentivos e ações de combate realizadas pelo Gover-

no Federal", disse Isaac.
Nesta terça-feira, dia 15, às
10h, acontece nova rodada
de negociação com a bancada patronal das Autopeças
em São Paulo.

Os trabalhadores nas empresas de Autopeças de Taubaté deram
uma grande demonstraçãode unidade e disposição de luta na
Campanha Salarial 2009 com paralisação realizada no Distrito
Industrial do Piracangaguá na quinta-feira, dia 10.
Cerca de 2 mil trabalhadores cruzaram os braços nas empresas
Copreci, Autocom, Iramec, ThissenKrupp, Autometal,
Metalbages, Autoliv e Mubea. Durante a paralisação, os
trabalhadores aprovaram a intensificação das mobilizações a
partir desta semana.

U NIDADE

Foto: Foguinho

Mobilizações e luta por aumento real
nas empresas dos Grupos 2 e 8

Metalúrgicos da CUT unidos
no Estado de São Paulo

Foto: Roberto Parizotti

Trabalhadores na Dana em Sorocaba mobilizados nesta segunda-feira, 14

Na semana passada aconteceram mobilizações na LG Electronics e na Alstom, empresas do Grupo 2. Novas mobilizações
deverão ser realizadas pelos trabalhadores do Grupo 2 nesta semana

Os companheiros nas empresas do Grupo 2 (máquinas
e eletroeletrônicos) e Grupo
8 (laminação, trefilação e outros) também aprovaram na
assembléia de domingo, dia
13, na sede do Sindicato a intensificação da luta pelo aumento real de salário.

Até agora, a bancada patronal do Grupo 2 ofereceu a
reposição da inflação de
4,44% sem aumento real.
A bancada patrona do Grupo 8 fez uma proposta de
reposição da inflação parcelada, sendo 3,8% em setembro e 0,68 para ser aplicada

em outubro e R$ 200,00 de
abono para dezembro.
Na quinta-feira, dia 17, às
15h, acontece negociação com
o Grupo 2 em São Paulo.
Até o fechamento desta
edição não houve agendamento de negociação com a
bancada do Grupo 8.

Trabalhadores mobilizados na TRW e Autometal no ABC Paulista

Os Metalúrgicos da CUT estão mobilizados na Campanha Salarial
no Estado de São Paulo em outras bases como o ABC Paulista,
Salto, Sorocaba e Itu entre diversas outras. Essa unidade é
fundamental para a vitória na Campanha Salarial 2009.

4
C ONQUISTA

Trabalhadores aprovam acordo com
aumento real nas Montadoras
Acordo nas Montadoras é considerado o melhor do Brasil e servirá de referência para as negociações dos demais Grupos
Os Trabalhadores lotaram a sede do Sindicato
neste domingo, dia 13, em uma assembléia
histórica para a nossa categoria.
O acordo aprovado servirá de referência na luta
dos trabalhadores dos demais setores
metalúrgicos ainda sem aumento real.

Os trabalhadores nas
Montadoras aprovaram na
assembléia histórica realizada na sede do Sindicato no
domingo, dia 13, o acordo
que garante para a categoria o reajuste salarial de
6,53% mais o abono no valor de R$ 1.500,00.
O acordo está sendo considerado o melhor do Bra-

sil. Durante a assembléia realizada no Sindicato, o presidente Isaac do Carmo disse
que este acordo servirá de
referência para as negociações com os demais setores.
“Os demais grupos até
agora só ofereceram a reposição da inflação, e com as
Montadoras conseguimos
garantir o aumento real e

conquistamos o abono superior ao do ano passado”,
afirma Isaac.
A assembléia contou com
a presença do presidente da
FEM/CUT-SP, Valmir Marques da Silva, Biro Biro, e do
deputado estadual Carlinhos
Almeida (PT/SP).
Carlinhos Almeida parabenizou a ousadia da luta dos

O deputado estadual
Carlinhos Almeida do PT
parabenizou a categoria pela
unidade e pela ousadia na
luta pelos direitos da Classe
Trabalhadora.

Metalúrgicos de Taubaté
pelo aumento real.
“É uma categoria que sabe

L UTA

Mobilização e unidade garante conquista dos
trabalhadores nas Montadoras

Trabalhadores na Volkswagen e Autopeças do
parque industrial na VW aprovaram a
paralisação de protesto assim como os
companheiros na Ford mostraram sua
disposição de luta. Ao lado o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Sérgio
Nobre, conduz assembléia em São Bernardo.

A mobilização dos trabalhadores na Volkswagen e na
Ford de Taubaté foi fundamental para a conquista do
acordo com aumento real e
renovação e avanço nas clá-

usulas sociais por 2 anos para
a categoria.
A paralisação dos trabalhadores na Volkswagen e na
Ford mostrou a disposição
de luta da categoria e pressi-
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onou a bancada patronal das
Montadoras.
A mobilização trabalhadores no ABC também garantiu a aprovação do acordo
nas Montadoras em assem-

bléia que aconteceu no sábado, dia 12.
Parabéns aos trabalhadores
pela conquista através da unidade na luta dos Metalúrgicos da CUT em São Paulo.

fazer a luta e buscar as conquistas para a Classe Trabalhadora”, disse Carlinhos.

