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Segurança Pública é tema de debate Comércio diz que mínimo
de R$ 545 vai manter
no Sindicato nesta sexta-feira, 25

O Sindicato convida toda a
população e a sociedade civil
para o novo debate sobre a
segurança pública que será realizado na sede da entidade
nesta sexta-feira, dia 25, às 09h
Participarão do debate o
Secretário de Segurança da

Prefeitura,Tenente Orlando,
o Deputado Estadual Marco
Aurélio do PT, além de trabalhadores, entidades e a
população em geral. A última audiência ocorreu no dia
04 de fevereiro.
A nova reunião deve seguir

a linha do primeiro encontro
onde foram levantadas idéias para brecar o aumento da
criminalidade na cidade, visando o futuro dos jovens.
Um dos temas mais abordados é o tráfico de drogas que
influencia diretamente nesse
aumento de violência.
O presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, explica
a importância da audiência
pública para o município.
"Acredito que com a união
de todos e a força de vontade de cada um, podemos
reverter tal situação. A última audiência foi muito produtiva e seguindo esta linha
o resultado será positivo
para uma sociedade mais
tranqüila e segura."

S INDICAL

Metalúrgicos de Sorocaba iniciam
1º turno das eleições sindicais
Nos dias 21,22 e 23 de fevereiro será realizado o 1º
turno do processo eleitoral
sindical de Sorocaba. O pleito, realizado em dois turnos,
elegerá a nova Direção do
Sindicato para o próximo
período.
Os Metalúrgicos de Sorocaba também adotam o modelo sindical dos CSEs (Comitês Sindicais de Empresa),
que já está em vigor naquela base a cerca de 9 anos.
O primeiro turno é res-

ponsável para eleger os
CSEs. O segundo turno os
membros eleitos dos CSEs
podem formar chapas para
disputar os cargos na Diretoria Executiva, Conselho
da Diretoria, Conselho Fiscal e suplentes.
Os Metalúrgicos de Taubaté participarão do processo eleitoral com os companheiros Ari, Banha, Da Silva, Lourenço, Bira, Margarida, Marinalva, Paulo Dutra e
Tiguera.

C ONVÊNIO
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O aumento do salário mínimo para R$ 545 vai ajudar
a manter o consumo das famílias aquecido em 2011. A
estimativa da Fecomercio
(Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo) é a de
que o reajuste no rendimento básico do país coloque
mais de R$ 14 bilhões na
economia (ou algo em torno de R$ 1,1 bilhão por mês
no bolso dos consumidores,
incluindo o 13º salário).

Na avaliação da instituição,
a maior fatia desse aumento
aparecerá na forma de consumo - com grande retorno
para o comércio.
“Com a renda aumentando,
as pessoas consomem mais.
Quando falamos só de mínimo, falamos principalmente
dos servidores públicos e da
baixa renda. Quem ganha
pouco não vai fazer poupança com isso. Então serão R$
35 que vão para consumo”,
avalia a Fecomércio.

S OCIAL

Sindicato apóia curso de informática
do Comitê de Cidadania da Ford
O Comitê de Cidadania dos
Trabalhadores na Ford, em parceria com o Sindicato e as empresas Daruma e Ford, reinaugurou neste ano, a escola de
informática, com o objetivo de
oferecer cursos para funcionários, familiares e para a comunidade.
Ao término do curso, os alunos recebem um certificado do
Entec que os qualificam aptos
para trabalhar com os principais
programas do pacote Office.
O Sindicato intermediou a
doação de 10 computadores

da Daruma para a escola de
informática do Comitê.
O Comitê que foi fundado
em 1995 com o ideal de promover solidariedade e desenvolvimento sustentável para a
comunidade, conta com uma
equipe de 20 voluntários, entre eles, funcionários da Ford,
colaboradores e parentes que
se revezam nas funções.
Além de cursos o Comitê
também realiza campanhas,
festas, doações de cestas básicas e programas de reciclagem.

Confira as eleições de Cipa na
Morgado Netto e Servlog

Presidente do Sindicato:

Gabriela P.M. Candido (MTb 49.086)

Comércio acredita que população vai manter consumo em alta

C IPAS

Sinvaldo dos Santos Cruz

Jornalista Responsável:

consumo em alta em 2011

As unidades das Faculdades Anhanguera de Taubaté
oferecem desconto especial para grupos de novos alunos em 2011.
O desconto vale para grupo com um mínimo de 05
pessoas inscritas no vestibular e matriculadas.

Não perca mais essa oportunidade de estudar a preços
acessíveis e garantir seu futuro profissional.
Informações na Unidade 1
da Anhanguera pelo telefone (12) 3624-7106 e na Unidade 2 pelo telefone (12)
3631-4545.

O Sindicato informa que
estão em andamento os
processos eleitorais nas
empresas Morgado Netto e
Servlog.
Morgado Netto - As
inscrições acontecem até o
dia 04 de março de 2011, e
a votação será realizada no
dia 19/03/2011, nas dependências da empresa.
Servlog - As inscrições
acontecem até o dia 28 de

fevereiro. A eleição ocorre nas dependências da Servlog no dia 15 de março.
Não deixe de participar!!
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Vitória da Organização: Trabalhadores
conquistam Comissão de Fábrica na CIBI
Foi aprovada em assembléia na CIBI na sexta-feira,
dia 18, a implantação de uma
Comissão de Fábrica na empresa que vai junto com a
direção do Sindicato negociar as reivindicações dos trabalhadores.
Com a decisão dos trabalhadores, foi suspenso o estado de greve aprovado no
dia 15 e nos próximos dias
deverá ser eleita uma Comissão de Fábrica na CIBI, o
que representa uma grande
conquista para a Organização no Local de Trabalho na
empresa.
A Comissão de Fábrica
deverá ser formada por três
trabalhadores e assim que for
eleita vai debater junto com
a Sindicato a pauta dos trabalhadores que envolve
questões como os valores
cobrados pela empresa para
o transporte e alimentação,

Implantação da Comissão de Fábrica é um grande passo na organização dos trabalhadores na CIBI para suas conquistas

custo do plano médico, além
de casos de assédio moral
com ameaças de demissões,
suspensões e advertências.
A questão dos Cipeiros
que foram demitidos também será avaliada pelo Sin-

dicato, Comissão de Fábrica
e empresa.
É importante ressaltar que
a criação dessa Comissão de
Fábrica é uma vitória porque
ela surgiu da organização dos
trabalhadores no debate re-

alizado na reunião plenária
na sede do Sindicato, no dia
08 de fevereiro, e essa Comissão vai reafirmar as reivindicações levantadas pelos
trabalhadores e lutar pela
defesa de seus direitos.

I NFORMAÇÃO

O poder da Internet e as redes sociais

Nos dias atuais a influência que a internet exerce
sobre o meio em que vivemos é muito forte. A infor-

mação rápida e a troca de
dados pela grande rede só
aumentam, criando assim
um grande aliado no quesito de comunicação.
Na Internet, cada vez
mais as redes sociais se
destacam quanto a relação
de informação e interatividade.
Sites de relacionamentos
como o Facebook e o
Twitter são provas vivas do
sucesso da auto divulgação

de dados sobre qualquer
que seja o assunto.
O poder de divulgação é
imenso, o Facebook possui
mais de 600 milhões de
usuários em um espaço livre para aderir a novas
idéias.
O twitter é uma rede social que traz informação rápida e direta em poucas palavras, sinônimo de comunicação objetiva e direta.
No contexto do movi-

mento sindical, as redes sociais podem representar
um valioso instrumento de
luta, já que elas podem ser
um canal direto de comunicação entre o Sindicato
e os trabalhadores.
Portanto o trabalhador
tem com as redes sociais,
meios para se relacionar
diretamente com o Sindicato, ficando informado
sobre suas lutas e as conquistas da categoria.

Curtas
Taubaté empata
com Juventus e
continua invicto
na Série A-3

O Taubaté foi a São Paulo no sábado (19) enfrentar o Juventus na Rua Javari, e conseguiu manter
a invencibilidade e a liderança no Campeonato
Paulista da Série A-3.
O Taubaté segue líder
do grupo 2 da Série A-3,
com 14 pontos. Logo
atrás vem o Grêmio
Osasco, com 12 pontos, e
na terceira posição está o
Velo Clube, com 10, mesma pontuação que o Juventus, mas leva vantagem pelo saldo de gols.
O Burro da Central volta a campo na quarta-feira (23), às 15h, no Joaquinzão e enfrenta o Flamengo de Guarulhos.
Fonte: Vnews

Confira os jogos
desta semana da
Libertadores

C ONGRESSOS

Assembléia elege delegados para congressos da FEM e CNM/CUT
Na quinta-feira, dia 03 de Março, acontece a assembléia que vai eleger os delegados que participarão
do 6º Congresso da FEM/CUT-SP e do 8º Congresso da CNM/CUT. Não deixe de participar!!!

EDITAL
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS E OFICINAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E
ELETRÔNICO, SIDERÚRGICAS, AUTOMOBILÍSTICAS E DE AUTOPEÇAS DE TAUBATÉ, TREMEMBÉ, CARAGUATATUBA, UBATUBA, SÃO
LUIZ DO PARAITINGA, REDENÇÃO DA SERRA, LAGOINHA, NATIVIDADE DA SERRA, SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, SÃO BENTO DO
SAPUCAÍ E CAMPOS DO JORDÃO, entidade reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, em 18 de agosto de 1959, inscrito
no CNPJ sob o n.º 72.307.267/0001-37, com sede social nesta cidade à Rua Urupês, n.º 98, Chácara do Visconde, na pessoa de seu DiretorPresidente ISAAC JARBAS MASCARENHAS DO CARMO, nos termos do Estatuto Social, convoca todos os trabalhadores associados, a
participarem da Assembléia que se realizará na sede do Sindicato, no dia 03 de março/2011, às 17:00 horas em primeira convocação e, não
tendo quórum, às 18:00 horas em segunda convocação, para escolha de delegados que participarão do 6º CONGRESSO DA FEDERAÇÃO
DOS METALÚRGICOS DA CUT e do 8º CONGRESSO NACIONAL DOS METALÚRGICOS DA CUT (CONGRESSO NACIONAL E CONGRESSOS/PLENÁRIAS ESTADUAIS/INTERESTADUAIS). Taubaté, 21 de fevereiro de 2011.
ISAAC JARBAS MASCARENHAS DO CARMO
PRESIDENTE

DIA 22
Cruzeiro x Guaraní
San Martín x San Luís
Emelec x Jorge Wilsterman
Once Caldas x Libertad
DIA 23
Huánuco x Petrolero
Inter x Jaguares
Fluminense x Nacional
Estudiantes x Tolima
DIA 24
Independiente x Peñarol
Arg. Juniors x América-MEX
Atl. Júnior x Grêmio
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Dicas de Leitura
Bilionários por Acaso - a criação do Facebook
A criação de uma
da mais
polêmica
rede social
tem muitas
controvérsias nenhuma história totalmente
concreta. São algumas versões, e entre elas o escritor Ben Mezrich resolveu
ir atrás e colocar seu ponto de vista sobre as pesquisas que fez para saber
a real história da criação
do Facebook. Bilionários
por acaso, é uma narrativa sobre dois estudantes
que tentavam aumentar
suas chances com o sexo
oposto e acabaram criando o Facebook.
Lula, o filho do Brasil
- Denise Paraná
Em sua
3ª edição,
atualizada,
esta biografia do
presidente
Luiz Inácio
Lula da Silva é o mais completo levantamento sobre a trajetória do maior líder popular do Brasil. No livro, Lula
fala sobre si mesmo como
nunca falou. Abrindo as
janelas da memória, retoma as primeiras lembranças da infância, conta dos
sonhos e conquistas, sem
esquecer as derrotas e os
sofrimentos.

C ONQUISTA

Antecipação do 13º salário nas montadoras
injeta R$ 13 milhões na economia

Trabalhadores aprovam os dias adicionais de produção em assembléia

A primeira parcela do 13º
salário dos trabalhadores nas
montadoras de Taubaté vai
injetar cerca de R$ 13 mi-

de produção em 2011 com
percentual de hora extra a
75%.
A antecipação do 13º salário na Ford atendeu a reivindicação do Sindicato e Comissão de Fábrica, e vai beneficiar 1.780 trabalhadores
na empresa.
Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, a antecipação do 13º salário segue a política do Sindicato de
lutar pela valorização dos
trabalhadores e suas conquistas.

Nova Pintura na Volkswagen é uma conquista dos trabalhadores
Na sexta-feira, dia 18,
aconteceu o lançamento
da pedra fundamental da
nova unidade de Pintura da
Volks de Taubaté, com investimento de R$ 360 milhões.

Essa é uma conquista dos
trabalhadores, pois essa unidade viabiliza a fábrica pelo
menos por mais 20 anos e
aumenta o potencial de gerar novos postos de trabalho a médio e longo prazo.

É também uma conquista
da unidade dos trabalhadores que se mobilizaram contra diversas ameaças de demissões que aconteceram
na planta de Taubaté em
períodos anteriores.

Este investimento é
uma conquista dos Metalúrgicos de Taubaté para
o desenvolvimento e a
geração de emprego e
renda para Taubaté e Região.

U NIDADE

Trabalhadores na Ford debatem reivindicações
em seminário nos dias 26 e 27 de fevereiro
Nos dias 26 e 27 de fevereiro acontece na sede do
SEST/SENAT, o Seminario
dos trabalhadores na Ford.

Cerca de 70 trabalhadores,
membros do CSE, Cipa e Comissão de Fábrica estarão
reunidos para debater as

principais reivindicações que
foram levantadas pelos trabalhadores em duas plenárias que foram reslizadas na

sede do Sindicato. Será um
debate positivo e construtivo pelas reivindicações dos
trabalhadores na Ford.

R EIVINDICAÇÃO

A luta continua agora pela correção
da Tabela do Imposto de Renda

Racismo no Brasil Vários autores
O livro é
uma síntese da pesquisa realizada pela
Fundação
Perseu
Abramo
sobre discriminação racial e preconceito de cor
no Brasil. A partir desses
dados, diversos estudiosos analisam como a discriminação e o preconceito aparecem em questões como as relações de
gênero, trabalho, lazer, religião, e cultura política.

lhões na economia da cidade neste mês de março, beneficiando cerca de 7.560
trabalhadores nas empresas

Volkswagen e Ford.
O levantamento é da subseção do DIEESE do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região.
Na Volkswagen, os trabalhadores conquistaram a antecipação da 1ª parcela do
13º salário com a aprovação
da proposta de calendário de
dias adicionais de produção
em assembléias realizadas na
segunda-feira, dia 21, e terçafeira, dia 22.
A proposta garantiu aos trabalhadores 14 dias adicionais

Presidente da CUT Nacional, Artur
Henrique defende no Congresso a
correção da tabela do IR

A CUT continua a mobilização em todo o Brasil
pela correção da tabela do
Imposto de Renda dos trabalhadores.
A CUT e as centrais garantiram na semana passada o compromisso do Governo Dilma com a nego-

ciação da correção da tabela do Imposto de Renda.
A CUT reivindica a correção da tabela para 2011
em 6,47%, que foi o índice
de inflação do ano passado, que vem corroendo os
salários dos trabalhadores.
“Para 2012 até 2015, vamos negociar qual será o
índice”, afirma o presidente nacional da CUT, Artur
Henrique.
Tivemos campanhas salariais brilhantes em 2010, a
imensa maioria delas com
aumentos acima da inflação.
Se a tabela do imposto
de renda não for corrigida,
boa parte desses ganhos
pode ser jogada na boca do
leão da Receita Federal.

Trabalhadores conquistam
valorização do Salário Mínimo
A política de valorização do salário mínimo foi
finalmente aprovada pelo
Congresso e terá validade garantida até 2015.
Essa aprovação é uma
inegável vitória da classe
trabalhadora.
Por todas as previsões,
em 2012 o salário mínimo deve chegar a R$ 620
e, nos anos seguintes,
continuar crescendo
com significativos aumentos acima da inflação.
Apesar de não ter sido
aprovado o valor de R$

580 para 2011, a garantia da política de valorização permanente é um
resultado importante
que deve ser destacado.
Mesmo antes da votação realizada ontem na
Câmara dos Deputados,
os resultados positivos
dessa luta já se faziam
sentir. Os aumentos reais que têm se sucedido
conferiram ao salário mínimo o maior poder de
compra das últimas duas
décadas. O aumento real
acumulado nos últimos
oito anos é de 53%.

