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ELEIÇÕES 2010

Dilma abre 17 pontos
sobre Serra e venceria no
1º turno, aponta Datafolha

Taubaté mantém crescimento do
nível de empregos em julho
Dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados no
dia 19 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram
que, no último mês de julho,
Taubaté voltou a registrar saldo positivo de empregos.
Com isso, no acumulado
dos primeiros sete meses
deste ano, o município acumulou um saldo positivo de
2.942 postos de trabalho com 23.065 admissões contra 20.123 demissões - uma
variação de 3,84%.
Com relação ao mês de julho, o município manteve a
tendência iniciada em janeiro deste ano, apresentando
saldo positivo na geração de
empregos pelo sétimo mês
consecutivo.
Pelos dados do Caged, em
julho deste ano, o município
registrou 3.103 admissões

Dilma também consolida avanço nas regiões Sudeste e Sul do Brasil

Após as indicações do Ibope e do Vox Populi, agora é a
vez do Datafolha mostrar
que cresceram as chances de
Dilma Rousseff vencer a eleição presidencial em primeiro turno no dia 3 de outubro próximo. Segundo o instituto, a candidata já alcançou 54% das intenções de
votos válidos (desconsiderados os brancos e nulos).
O Datafolha divulgou levantamento que aponta Dilma com 47% das intenções,
bem à frente de José Serra
do PSDB (30%) e Marina Sil-

Segundo o Caged, em julho deste ano, o município registrou 3.103 admissões

contra 3.035 demissões, o
que representa um saldo positivo de 68 empregos - uma
variação de 0,09%.
Para o Sindicato, os números do Caged mostram o resultado positivo das ações

do Governo Lula para fortalecer o crescimento da economia brasileira e do trabalho da CUT pela geração de
postos de trabalho e novos
investimentos nas empresas
da região.
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Sindicato lamenta situação grave dos
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TVT entra no ar para dar
voz aos trabalhadores
Ricardo Stuckert / PR

muito grave em razão das
queimaduras.
O Sindicato presta sua solidariedade aos parentes das
vítimas e cobra das autorida-

C OMUNICAÇÃO

des a apuração detalhada
das causas do acidente, bem
como a responsabilidade
sobre as mortes dos trabalhadores.
Expressamos nossa solidariedade aos trabalhadores do ramo químico e
esperamos que a empresa regularize suas atividades, deixando de ser um
barril de pólvora em nossa cidade.

Dino Santos

O Sindicato lamenta o falecimento de mais um dos
trabalhadores envolvidos
na explosão ocorrida no
último dia 15 de agosto nas
dependências da IQT em
Taubaté. Além do companheiro que morreu no dia
do acidente, um dos companheiros que estava internado morreu na madrugada do sábado, dia 21, e outro continua em estado

va do PV (9%).
A vantagem da candidata
dobrou em relação ao levantamento realizado entre os
dias 9 e 12 de agosto, quando a petista estava com 41%,
o tucano tinha 33% e a candidata verde registrava 10%.
Mulheres - O movimento
mais forte ocorreu entre as
mulheres. Na pesquisa anterior do Datafolha, havia empate
técnico de 35% entre Dilma e
Serra. Agora, a candidata abriu
simplesmente 12 pontos percentuais de frente: 43% contra 31% de Serra.

Rosane Bertotti apresenta no novo site da CUT durante evento

No dia 20 a CUT deu mais
um passo em defesa da democratização do acesso à informação no país com o lançamento do novo portal da CUT,
que agora conta também com
rádioweb e TVweb.
O sistema integrará os trabalhadores e os movimentos
sociais na produção de con-

teúdo ignorado pelos grande
latifundiários da mídia nacional. “Nossa produção se dará
a partir da articulação dos sindicatos e dos movimentos
sociais”, explicou a secretária de comunicação da central, Rosane Bertotti.
Para conferir acesse o site
www.cut.org.br

Entrou no ar às 18h59 desta segunda-feira, dia 23, a TVT
(TV dos Trabalhadores). A
cerimônia de abertura contou com a presença do presidente Lula, do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Franklin Martins,
e do presidente da CUT, Artur Henrique, entre outros.
A emissora é uma antiga
reivindicação da Classe Trabalhadora. Há 23 anos, quando deputado federal, Lula liderou comitiva que levou ao
então ministro das Comunicações Antônio Carlos Magalhães o primeiro pedido de
concessão da televisão. Mas
foi apenas em 2005, no seu
primeiro mandato à frente do
Palácio do Planalto que o Sin-

dicato dos Metalúrgicos conseguiu a concessão. E no ano
passado, na segunda gestão,
a outorga definitiva de liberação das ondas públicas de
difusão.
"Queremos um projeto de
comunicação que não seja
simplesmente alternativo, mas
retrate uma realidade que não
está na TV convencional. O
mundo do trabalho sequer é
retratado na TV", destacou
Valter Sanches, presidente da
Fundação Sociedade Comunicação, Cultura e Trabalho, que
dirige o projeto.
O presidente Lula ressaltou que a TVT "não pode ser
só para nós (metalúrgicos),
tem de ser para o trabalhador e o povo brasileiro".
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Prepare-se: vem aí a 2ª Corrida e
Caminhada doTrabalhador Solidário
Vem aí a 2ª edição da Corrida e Caminhada do Trabalhador Solidário - Troféu Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região.
Não deixe de participar
desta ação que reúne esporte e solidariedade. A prova
acontecerá no domingo, dia
24 de outubro.
O objetivo do evento é
promover a prática esportiva e a integração entre crianças, jovens, adultos, atletas
amadores e profissionais de
nossa região.
Em 2009, a 1ª edição da Corrida e Caminhada do Trabalhador Solidário reuniu cerca de
600 participantes em uma
grande atividade esportiva e
de solidariedade.
Neste ano a corrida adulta

PORTA

DE

tem percurso de 5 e 10km e
a caminhada será de 5km. A
corrida infantil é de 2 km.
Não deixe de participar.Você
ganha saúde com a prática do
esporte e ainda ajuda milhares
de pessoas carentes de Taubaté e Região!!!
A primeira edição da Corrida aconteceu em 2009 como
parte do calendário de comemorações dos 50 anos do Sindicato, e foi um grande sucesso de público com a participação de atletas amadores e profissionais, e até de corredores
internacionais como o queniano Koech Mutai.
Em breve teremos mais informações sobre a organização da
2ª Corrida e Caminhada do
Trabalhador Solidário. Fique
Ligado!

Inscreva-se pelo site:
www.trabalhadorsolidario.com.br

FÁBRICA

O presidente Lula, a candidata do PT à Presidência da
República, Dilma Rousseff, e
o senador Aloizio Mercadante, candidato a governador de
São Paulo estiveram na manhã da segunda-feira, dia 23,
em uma assembléia na portaria da Mercedes-Benz em
São Bernardo do Campo.
Mais de 4 mil trabalhado-

Roberto Stuckert / PR

Trabalhadores na Mercedes-Benz recebem
Lula e Dilma em assembléia

Lula conversa com metalúrgicos na porta da Mercedes-Benz no ABC

res acompanharam o discurso do presidente que falou
sobre os avanços sociais e
economicos garantidos ao
povo brasileiro nos últimos
8 anos.
Os trabalhadores também
ouviram as propostas de Dilma e Mercadante para colocar São Paulo em sintonia
com o Brasil.

Curtas
Benê vence
etapa do
Taubateano de
Corrida

O companheiro Benê
venceu a 3ª Etapa do Circuito Taubateano de Corrida de Rua na categoria
50 a 55 anos.
Bene completou o percurso de 4,5 KM em 15
minutos e 58 segundos,
ficando em 11º na classificação geral. Parabéns ao
companheiro pelo desempenho.

Confira os Jogos
do final de
semana do
Brasileirão

S ERVIÇO

Odontocap oferece descontos especiais para os
sócios do Sindicato
O Sindicato informa que a
Odontocap oferece aos sócios e dependentes benefícios especiais com descontos
nos tratamentos clínicos, implantes e próteses e nas
mensalidades do tratamento
ortodôntico - Aparelhos para
correção dos dentes.
Você pode ter o Plano

Orto Básico por R$ 50,00 e
o Plano Orto por R$ 60,00.
A Odontocap fica na rua
Visconde do Rio Branco, 635
- Centro ,Taubaté.
Informações pelos telefones (12) 3624 -9054 ou 36249511.
Você também pode acessar
www.odontocap.com.br

SIPAT

C IPA

SM realiza 14ª Sipat na próxima semana

Conheça os integrantes Cipa da Araya

De 30 de agosto a 03 de
setembro de 2010 acontece
a 14ª Sipat na SM Sistemas
Modulares.
A Sipat contará com palestras sobre a proteção das

Tomaram posse no dia 12 os
novos membros da Cipa na
Araya:
Titulares: Paulo Roberto,
Alex Sandro Elias e Rogério
Moreira.

mãos, prevenção da AIDS e
DST, ergonomia, qualidade
de vida e apresentação teatral sobre segurança.
Não deixe de participar da
Sipat.

Suplentes: João Francisco,
Zaqueu G. de Jesus e Silvio R.
Junior.
Parabéns a todos os companheiros eleitos para lutar pela
segurança dos trabalhadores.

DIA 28 - 17ª rodada
Internacional x Botafogo
Vasco x Cruzeiro
Ceará x Prudente
Santos x Goiás
DIA 29 - 17ª rodada
Corinthians x Vitória
Guarani x Flamengo
Atlético-MG x Palmeiras
Fluminense x São Paulo
Atlético-GO x Avaí
Atlético-PR x Grêmio
Fonte: Folha Online
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Agenda Cultural
SHOW
O cantor de Blues JJ Jackson
se
apresenta
com sua
banda no
Te a t r o
Metrópole de Taubaté
nesta sexta-feira, dia 27, a
partir das 21h.
O cantor inclui em seu
repertório pérolas que
marcarm uma época
como Stand by me, Georgia on my Mind, My Baby
dont Care, etc. A novidade nesse show será um
pocket show com a banda Os Ilhonas, que lançam o segundo CD, Descabelado. Informações:
(12) 3624-5915.
TEATRO
Não deixe de conferir as
atrações
especiais
deste final
de semana
que a AT
Produções oferece para
os sócios do Sindicato
com 50% de desconto no
Teatro Metrópole.
No sábado, dia 28 de
agosto, acontece a apresentação do espetáculo
DEU NO QUE DEU
(Stand up comedy de
NANY PEOPLE), às
21h, no Teatro Metrópole. Censura 12 anos. Informações pelo telefone
(12) 9142-6253.
MÚSICA
O Quinteto de
Cordas da
Cidade de
Taubaté se
apresenta
no dia 31
de agosto,
a partir das 20 horas no
Teatro Metrópole.
O grupo é formado por
músicos da Escola Maestro Fêgo Camargo de Taubaté. Não será permitida
a entrada no teatro após
o início do espetáculo.
Informações pelo telefone (12) 3624-5915.

C AMPANHA S ALARIAL

Trabalhadores nas Autopeças rejeitam
proposta e fazem paralisação
Os trabalhadores nas empresas de Autopeças do distrito industrial do Piracangagua em Taubaté participaram
de uma paralisação que durou cerca de uma hora na
manhã da segunda-feira, dia
23, com o objetivo de intensificar as mobilizações na
Campanha Salarial 2010.
Durante a paralisação, os
trabalhadores reiteraram a
rejeição da proposta econômica apresentada pela bancada patronal das Autopeças na
rodada de negociações realizada na quinta-feira, dia 19.
A proposta rejeitada pelos
trabalhadores foi a de um
reajuste de 6,5% (INPC da
data-base da categoria, 1º de
setembro, estimado em
4,3%, e mais aumento real
de 2%).
Segundo o presidente do
Sindicato , Isaac do Carmo,
o momento é de mobilização e unidade da categoria.
"Temos a certeza de que a
mobilização será fundamental para a conquista de um

O presidente Isaac fala com os
trabalhadores nas empresas de
Autopeças de Taubaté que
rejeitaram a proposta patronal
apresentada no último dia 19.
Ao lado, os trabalhadores na Autoliv
também estiveram mobilizados pela
Campanha Salarial

reajuste com aumento real
de salário que contemple a
todos os trabalhadores e trabalhadoras", disse o presidente Isaac.
A mobilização também
contou com a presença do

deputado estadual Carlinhos
Almeida (PT), que falou sobre a luta pela redução da
jornada de trabalho para 40
horas semanais, pauta dos
trabalhadores nesta Campanha Salarial.

Autoliv - Na parte da tarde, os trabalhadores na Autoliv também estiveram mobilizados em assembléia e
reafirmaram a disposição de
luta pelo reajuste com aumento real de salário.

Trabalhadoras nas Autopeças conquistam licença de 180 dias
Os Metalúrgicos da CUT
garantiram na mesa de negociação no dia 19, a inclusão na Convenção Coletiva do Grupo 3 (Autope-

ças), a ampliação da licençamaternidade de 120 para 180
dias.
A cláusula respeitará a redação do programa "Empre-

sa Cidadã da Receita Federal" criado pela lei federal
11.770 que entrou em vigor
em janeiro deste ano que
beneficia a mãe trabalhado-

ra com o aumento da licença maternidade de 120
para 180 dias e a empresa
participante com a dedução de impostos.

Trabalhadores nas Montadoras também estiveram mobilizados
Os trabalhadores na Volkswagen e na Ford também
participaram de assembléias
de mobilização na semana
passada, após a primeira rodada de negociações da
Campanha Salarial com a
bancada patronal das Montadoras, que aconteceu na terça-feira, 17, e que definiu o
calendário para as próximas
negociações.
Na primeira reunião ficou

Trabalhadores na Ford e Volks estiveram mobilizados em
assembléias na semana passada.

definido um calendário de
negociações com as Montadoras nos dias 25 e 27 de
agosto, e 01 e 03 de setembro, todas às 15h na sede do
Sinfavea em São Paulo.
Neste ano, a bancada dos
Metalúrgicos da CUT negocia em conjunto com os sindicatos metalúrgicos de São
Carlos (CGTB- Volks), São
Caetano do Sul (GM) e Tatuí
(Ford) (Força Sindical).

Confira a agenda de negociações desta semana
Data

Horário

Local

MONTADORAS
25/08 e 27/08

11h e 15h

Sede do SINFAVEA

GRUPO 3 (Autopeças)
25/08

15h

Sede do SINDIPEÇAS

GRUPO 2 (Eletroeletrônicos e Máquinas)
26/08

14h

Sede da FIESP

