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A VANÇO

E CONOMIA

Senado aprova licença-maternidade
obrigatória de 180 dias
O Senado Federal aprovou
no dia 03, em segundo turno, a obrigatoriedade da concessão de licença-maternidade de seis meses, inclusive
na iniciativa privada. A proposta segue agora para a Câmara, onde precisa ser aprovada em dois turnos com
308 votos. Se o texto não for
modificado na Câmara, seguirá para promulgação.
O projeto aprovado amplia na Constituição o prazo
de licença-maternidade de
quatro para seis meses. Com
isso, todas as mães terão direito ao benefício independentemente de trabalhar no
serviço público ou privado.
Pesquisas indicam que
quanto mais a mulher ama-

A produção industrial brasileira cresce há cinco períodos consecutivos

Maior período de amamentação é fundamental para a saúde da criança

menta seu filho, mais chance
ele terá de ter uma saúde
melhor.
A aprovação do Senado
também fortalece ainda mais

a luta dos Metalúrgicos da
CUT na Campanha Salarial, já
que a licença-maternidade de
180 dias integra a pauta de
reivindicações da categoria.

ELEIÇÕES 2010

Pesquisa CNT/Sensus mostra que Dilma
dispara 10 pontos à frente de Serra
A candidata da coligação
Para o Brasil Seguir Mudando subiu quase seis pontos
percentuais na mais recente pesquisa CNT/Sensus, no
dia 05. Dilma Rousseff passou de 35,7%, em maio, para
41,6% em agosto nas intenções de voto de primeiro
turno. Enquanto José Serra
(PSDB) caiu de 33,2% para
31,6%. Já Marina Silva (PV)
está com 8,5%.
O Instituto Sensus realizou
duas mil entrevistas, em 136
municípios brasileiros de 24
estados, nas cinco regiões
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Produção industrial cresceu
mais de 16% em relação a
2009, diz IBGE

brasileiras, no período de 31
de julho a 2 de agosto. A
margem de erro é de 2,2
pontos percentuais.

"Dilma vem crescendo,
carregada pelo apoio do
presidente Lula. A queda de
José Serra é devido ao excesso de críticas. De forma
geral, o eleitor não gosta de
críticas", aponta o presidente da Confederação Nacional dos Transportes (CNT),
Clésio Andrade.
De acordo com a pesquisa, Dilma venceria com
48,3% no segundo turno, e
José Serra ficaria com 36,6%,
Em caso de segundo turno
contra Marina Silva, Dilma
venceria por 55,7% a 23,3%.

J UVENTUDE

Metalúrgicos comemoram o
Dia Internacional da Juventude
A Juventude Metalúrgica
de Taubaté participa nesta
quinta-feira, dia 12 de agosto, em São Paulo, da caminhada organizada
pela
CUT/SP em
comemoração ao Dia
Internacional
da Juventude.
A passeata começa às 14h
na Praça do Patriarca e percorre as ruas do centro da
cidade até a Praça da República.
A iniciativa da CUT/SP tem
como objetivo reunir a ju-

ventude do Estado, para cobrar e incentivar as políticas
públicas para os jovens paulistas, como saúde, educação,
cultura e a
inserção
qualificada
no mundo
do trabalho.
Estabelecida pela
ONU, a data tem como objetivo estimular a organização de atividades publica e
informativas, para melhor
promover o conhecimento
do Programa Mundial de
Ações para a Juventude.

A produção industrial do
Brasil cresceu 16,2% no primeiro semestre deste ano
em comparação com o mesmo período de 2009, de
acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
O crescimento no semestre
foi o maior registrado no período pelo setor industrial
desde que o indicador começou a ser medido, mas reflete
principalmente a baixa produção nos primeiros seis meses
do ano passado, quando o país
ainda sofria os efeitos da crise
econômica global.
A produção das fábricas
brasileiras em junho foi
11,1% superior à do mesmo

mês do ano passado, mas 1%
inferior à de maio deste ano,
que já tinha sido menor que
a de abril e que a de março.
Segundo o Instituto, a produção industrial cresce há
cinco períodos consecutivos
na comparação com o trimestre imediatamente anterior, ainda na série com ajuste sazonal.
No segundo trimestre do
ano, a produção industrial
acumulou retração de 2% na
comparação com abril. Apesar disso, a produção do setor no segundo trimestre foi
1,4% superior à do primeiro
trimestre do ano e 14,3%
maior que a do mesmo período de 2009.

V ESTIBULAR

Anhanguera oferece desconto
para estudante que apresentar
mais 5 alunos
No próximo domingo, dia
15, acontece o Vestibular da
Anhanguera, e a faculdade
oferece uma promoção especial.
O estudante que trouxer
mais 5 alunos para a Faculdade Anhanguera nos cursos
de graduação e pós-graduação ganha 20% de desconto.
Os 5 novos alunos apresentados também ganham
20% de desconto ou uma
única bolsa de 100%.
Não perca essa oportunidade e faça sua inscrição para
o vestibular.
Todos os cursos da Anhanguera são autorizados e/ou
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). As
unidades têm laboratórios
específicos para as práticas
do aprendizado, além de bibliotecas com acervos atualizados. Programas institucionais garantem o diferencial

no ensino, como o Programa
do Livro-Texto, que oferece
livros didáticos até 80% mais
baratos que no mercado
convencional.
Inscreva-se pelo site
www.vestibulares.br para a
prova do dia 15, ou agende
sua prova. A taxa de inscrição custa R$ 25,00.
Informações sobre o vestibular pelo 0800 941 4444.
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A mobilização dos trabalhadores na MP Plastics garantiu a conquista da PLR
2010 com um valor que contemplou a reivindicação da
categoria.
Depois da aprovação do
estado de greve no dia 29, foi
realizada no dia 03 uma audiência no TRT (Tribunal Regional do Trabalho) de Campinas, que decidiu pelo pagamento da PLR dos trabalhadores na MP Plastics com um
valor que injeta cerca de R$
2 milhões na economia local.
A direção do Sindicato realizou assembléia com os
trabalhadores que foram informados sobre o pagamento da PLR.
A mobilização dos trabalhadores garantiu a conquista de uma PLR com um valor

TRT15 / Pedro Garcia

Mobilização garante conquista da PLR 2010
para os trabalhadores na MP Plastics

Curtas
Confira os Jogos
da 14ª Rodada
do Brasileirão
2010

Audiência realizada no dia 03 de agosto no
TRT de Campinas.

O presidente Isaac
informa os
trabalhadores na
MP Plastics sobre o
resultado da
audiência no TRT
de Campinas.

muito acima do que foi apresentado inicialmente pela
empresa.

DIA 14 - 14ª rodada
Atlético-GO x Botafogo
Palmeiras x Atlético-PR
Flamengo x Ceará
Atlético-MG x Guarani
“A unidade dos trabalhadores será fundamental para superar com vitória o proces-

so da recuperação judicial e
garantir o direito dos trabalhadores” afirma Isaac.

L UTA

Sindicato combate rotatividade na LG Electronics
e reverte demissões arbitrárias

DIA 15 - 14ª rodada
São Paulo x Cruzeiro
Prudente x Vasco
Avaí x Corinthians
Fluminense x Inter
Vitória x Santos
Grêmio x Goiás
Fonte: Folha Online

Corredor Benê
participa de prova
de Duathlon

Vale destacar aos trabalhadores que é preciso manter a unidade e a mobilização neste momento para evitar novos abusos da empresa

A LG Electronics tentou
mais uma vez na semana passada abusar da prática da alta
rotatividade na empresa, comunicando a intenção de demitir 150 trabalhadores.

O Sindicato agiu rapidamente e reverteu 47 demissões, e impediu que o restante das demissões fosse
efetuado.
O fim da rotatividade na

LG é uma das bandeiras de
luta do Sindicato, e graças
a ação imediata da entidade, várias demissões arbitrárias e desnecessárias foram evitadas na empresa.

Vale destacar aos trabalhadores que é preciso
manter a unidade e a mobilização neste momento
para evitar novos abusos da
empresa.

C IPAS

Confira o resultado da eleição da Cipa na MP Plastics
Nos dias 02 e 03 de agosto
foi realizada a eleição da Cipa
2010-2011 na MP Plastics.
A posse será realizada no
dia 03 de setembro. Conheça os companheiros eleitos:
Titulares: Alexandre Segreto, Celso Teixeira de Ma-

cedo, Patricia do DSH, Edite
Aparecida de Andrade,Wander Cassiano Bento, Cilvinei
Monteiro.
Suplentes: Davidson Nascimento, Whashington Luiz
de Souza, Edison da Silveira e
Tiago Luiz Rezende Santos.

O corredor Benê, companheiro aposentado da
Volks, participou no dia
1º de agosto do Desafio
de Duathlon realizado na
cidade de Taubaté.
Benê fez dupla com um
ciclista de Caçapava na
prova que contou com
um percursso de 12,5 Km
de corrida e 20Km de bicicleta.
A dupla ficou em 2º lugar na classificação geral
e em primeiro na categoria revezamento. Parabéns ao companheiro.
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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.
Na sexta-feira, dia 13,
acontece a apresentação
da peça ALÉM DA VIDA
(Espetáculo Espírita em
comemoração ao centenário de CHICO XAVIER), às 20h.
Nos dias 14 e 15 de
agosto (sábado e domingo), o sócio pode assistir
DÓ-RÉ-MÍ-FAFY (Espetáculos musical solo de humor de FAFY SIQUEIRA
com direção de Chico
Anysio), no sábado às 21h
e no domingo às 19h, no
Teatro Metrópole.Não
perca! Informações pelo
telefone (12) 9142 6253.
CAMINHADA
No domingo, dia
15, às 8h, a
Diocese
de Taubaté
promove a
Caminhada Vocacional, que vai percorrer as
principais ruas da cidade
para comemorar o mês
das vocações. Você é convidado a acompanhar de
perto esse movimento,
com passos de fé. A Caminhada começa na comunidade da Vila das Graças e termina com uma
missa, as 10h30, na Paróquia São José Operário.
BINGO
No próximo dia
19 , às
14h, acontece
o
Bingo em
prol da
Associação de Pacientes Renais
do Vale do Paraíba na Paróquia de São José Operário. Participe! Informações pelo telefone (12)
3011-0799.

C AMPANHA S ALARIAL

Metalúrgicos da CUT iniciam negociação
com as Montadoras no próximo dia 17
Os Metalúrgicos da CUT
iniciam as negociações da
Campanha Salarial 2010 com
a bancada patronal das Montadoras (Sinfavea) na próxima terça-feira, dia 17, às 15h,
na sede do Sinfavea, em São
Paulo.
Os trabalhadores na Volks
e Ford de Taubaté estiveram
reunidos em plenária que
aconteceu na sede do Sindicato no dia 1º de agosto e
definiram os encaminhamentos da Campanha Salarial.
Serão discutidas reivindicações como a valorização dos
pisos salariais, a reposição
integral da inflação, o aumento real de salários e a licença maternidade de 180 dias.
Os trabalhadores devem
ficar atentos ao andamento

das negociações através do
jornal do Sindicato e das assembléias de mobilização

Plenária dos
trabalhadores na Volks
e Ford realizada no dia
1º de Agosto

que serão realizadas.
É hora de unidade e mobilização da categoria.

A UTOPEÇAS

Metalúrgicos reivindicam fim da aplicação de teto
no salário dos trabalhadores
O fim da aplicação de um
teto no salário dos trabalhadores esteve entre os principais pontos discutidos na
negociação com as empresas
do Grupo 3 (Autopeças) realizada na última terça-feira,
dia 03.
Para os Metalúrgicos da
CUT, o teto cria uma grande
disparidade e o objetivo é
que o reajuste seja igual para
todos os trabalhadores e trabalhadoras.
Piso - A bancada dos Metalúrgicos da CUT também
debateu a valorização do
piso salarial dos trabalhado-

Rossana Lana / SMABC

Agenda Cultural

Metalúrgicos da CUT aguardam agenda de nova reunião com o Grupo 3

res. Atualmente, nas empresas com até 100 empregados
o valor do piso salarial é de
R$ 787 e nas fábricas com

mais de 100 empregados
paga-se R$ 980.
A reunião com o Sindipeças que estava marcada para

esta terça-feira, dia 10, foi
cancelada. A bancada patronal comunicará outra data.

Calendário
As reuniões com as empresas do Grupo 2 (Máquinas e
Eletroeletronicos) serão realizadas nos dias 11/08, 18/
08 e 26/08 na sede da Fiesp.
Já as negociações com o
Grupo 8 (Laminação e Trefilação entre outras) acontecem nos dias 11/08 e 18/08
na sede do Sicetel na Fiesp.
A reunião com a bancada
das Montadoras é no dia 17/
08, no Sinfavea.

C ONQUISTA

C OMUNICAÇÃO

Estreia da TVT é destaque na
Revista do Brasil de agosto

Lei Maria da Penha encoraja
mulheres a denunciar agressores

A estreia da TV dos Trabalhadores no dia 23 de agosto é o destaque deste mês da Revista
do Brasil.
A reportagem
mostra como foi a
conquista da TVT,
primeiro canal da
televisão aberta obtido por concessão
pública para uma entidade
dos trabalhadores.
A expectativa é de que a

A Lei Maria da Penha, que
coíbe a violência contra a
mulher, completou 4 anos no
dia 07 de agosto. Considerada uma das três melhores do
mundo pela ONU, a lei acumula vitórias no combate a
esse tipo de crime.
A Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres
(SPM) anunciou que houve
um crescimento de 112%
nas ligações para a Central
de Atendimento a Mulher -

TVT expanda para esse meio
eletrônico a comunicação de
massa inovadora que
tem passado pelos
blogs, as redes sociais, o amadurecimento dos produtos
alternativos e a evolução de projetos
como a própria Revista do Brasil e as
experiências de rádio, jornais
impressos e internet, agregados na Rede Brasil Atual.

Ligue 180 - no primeiro semestre deste ano, em relação a 2009. Para a ministra da
SPM, Nilcéa Freire, a ampliação de denúncias mostra que
a lei encorajou mais mulheres a buscarem seus direitos.
Além de estimular denúncias, a Lei facilitou a tramitação das ocorrências de violência contra mulheres com
a criação de juizados e varas
especializadas em quase todos os estados.

