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Pesquisa Vox Populi confirma liderança Mercadante lança livro sobre
a retomada do crescimento
de Dilma na corrida presidencial

A petista Dilma Rousseff assume a liderança na corrida presidencial

Pesquisa Vox Populi divulgada no dia 29 confirmou a
vantagem da petista Dilma
Rousseff sobre o tucano José
Serra por 40% a 35% das intenções de votos na disputa

presidencial.
Os números são os mesmos do levantamento CNI/
Ibope do dia 23, o que indica
uma consolidação da liderança da candidata do PT.

Na simulação de segundo
turno entre os dois principais candidatos, a petista tem
44% das preferências contra
40% do tucano.
A pesquisa Vox Populi ouviu 3 mil eleitores entre os
dias 24 e 26 de junho e tem
margem de erro de 1,8 ponto percentual.
Datafolha - A pesquisa divulgada no dia 2 de julho
aponta que José Serra é o
candidato com maior rejeição, com 24% dos entrevistados dizendo que não votariam nele de jeito nenhum.
Nas intenções de voto, o
Datafolha aponta empate entre Dilma e José Serra, às vésperas do início da campanha.

R ECONHECIMENTO

Dilma recebe apoio de 25 prefeitos
do PSDB em São Paulo
Numa demonstração de
força, a candidata Dilma
Rousseff recebeu no dia 02
em Campinas, interior de
São Paulo, o apoio de 117
prefeitos do Estado.
Apesar de contar com candidato próprio, o PSDB levou 25 prefeitos ao evento
denominado de Movimento
Pluripartidário de Prefeitos
Pró-Dilma Rousseff.
Esse apoio pode explicar o
crescimento de Dilma no Estado. Nas últimas pesquisas a
petista passou o tucano José
Serra, no Sudeste.
Durante o discurso, a candi-
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um grande mercado de consumo interno, o que faz o país
ser, nesse momento, uma das
economias que mais cresce
no mundo. E nós estamos
muito seguros de que o país
vai se transformar numa das
grandes potencias mundiais",
afirmou o senador Mercadante.
Candidatura - A convenção do PT/SP realizada no
dia 26 lançou a candidatura
de Aloizio Mercadante ao
Governo de São Paulo.
“O que deu certo no Brasil vai dar certo em São Paulo”, disse o senador durante
a convenção.

Estado de São Paulo ganha um
novo pedágio a cada 40 dias

Presidente do Sindicato:

Jornalista Responsável:

Com a presença do presidente Lula, o senador Aloizio Mercadante lançou no
dia 29 o livro Brasil - a Construção Retomada, em evento que aconteceu na Livraria Cultura em São Paulo.
Lula é o autor do prefácio
da obra e autografou vários
exemplares junto com Mercadante.
"O livro registra esse momento histórico do país, em
que Lula é o grande arquiteto. Ele mudou a história do
país e a de milhões de pessoas, se tornou uma liderança mundial. O Brasil criou,
com a distribuição de renda,

P EDAGIODUTO
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Livro de Mercadante narra a retomada do crescimento do país com Lula

Copa do Mundo e Jogos Olímpicos receberão grandes investimentos

Os investimentos internos
em infraestrutura e na construção civil, entre este ano e
2013, deverão somar US$
735 bilhões, disse o ministro
do Desenvolvimento, Miguel
Jorge, citando levantamento
do BNDES em discurso durante o seminário Brasil-Itá-

lia organizado pela Fiesp.
Do volume total previsto,
US$ 477 bilhões serão aplicados em infraestrutura e
US$ 258 bilhões na construção de moradias e em obras
preparatórias à Copa de
2014 e aos Jogos Olímpicos
de 2016.

Desde o início da privatização das rodovias de São Paulo, em 1998, foram instalados
112 pedágios nas estradas
paulistas - o equivalente a
uma praça nova a cada 40 dias.
O estado já tem mais pedágios do que todo o resto do
Brasil. São 160 pontos de cobrança em vias estaduais e
federais no território paulista, ante 113 no restante do
país, segundo a Associação
Brasileira de Concessionárias de Rodovias.
Nos últimos 12 anos, os altos preços cobrados se tornaram alvo frequente de críticas dos motoristas. Os pedágios nas rodovias estaduais
foram reajustados no dia 1º

com tarifas "quebradas" em
R$ 0,05.
Uma viagem de ida e volta
entre Taubaté e São Paulo
com 250 km pela rodovia
Carvalho Pinto que é estadual custa agora R$ 17,50.
Cruzar de carro os 404 km
por uma rodovia federal entre a capital paulista e Curitiba, no Paraná, por exemplo,
custa R$ 9 em tarifas.

Site calcula o abuso dos pedágios em SP
Está no ar desde o dia 1º
de julho o site que calcula
quanto os paulistas estão
deixando nos pedágios estaduais. Basta acessar o site
www.pedagiometro.com
O site já teve mais de 11
mil acessos e quase 290 mil

visualizações, e se espalha
rapidamente pelas redes sociais como o Twitter, blogs e
até pela grande imprensa.
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Campanha do Agasalho 2010 arrecada
15,3 toneladas em doações
A Campanha do Agasalho
do Sindicato atingiu neste
ano a marca recorde de 15,3
toneladas em doações arrecadadas.
Os agasalhos, roupas, cobertores, sapatos e colchões
arrecadados na Campanha
foram repartidos entre as
entidades assistenciais na última terça-feira, dia 29, na
sede do Sindicato.
Para o diretor social do Sindicato, Raimundo Dias Pires,
o Baiano, a Campanha superou as expectativas.
"A população da nossa região é uma população solidária. Sempre que é chamada para atender as Campanhas do Agasalho ou Natal
Sem Fome faz a sua parte,
uma vez que já conhece a
seriedade e o compromisso
do Sindicato com a sociedade", disse Baiano.

Voluntários fazem a separação das roupas, agasalhos e cobertores arrecadados no domingo, dia 27, nas ruas da cidade

Arrecadação - Mais de
400 voluntários de 30 entidades participaram da arre-

cadação no dia 27 de junho
nas ruas de bairros como
Areão,Vila Aparecida, Jardim

Mourisco, Vila das Graças,
Vila IAPI, Gurilândia e Parque
Santo Antonio.

V ESTIBULAR

Não perca essa oportunidade: Vestibular 2010
da UNIMES Virtual continua com provas agendadas
Você ainda pode participar
do Vestibular 2010 da UNIMES Virtual agendando sua
prova até o dia 23 de julho.
Não deixe passar essa
oportunidade de fazer um
curso superior e de aprimorar seus conhecimentos profissionais.
A UNIMES Virtual é uma
das melhores instituições de
ensino à distância do Brasil
e conta com um polo na
sede do Sindicato para atender aos trabalhadores e trabalhadoras.
As inscrições devem ser
feitas na sede do polo UNIMES no Sindicato.
O valor das inscrições é de
R$ 20,00. Informações pelo
telefone (12) 3633-4601.

C OMPROMISSO

Metalúrgicos aprovam prestação de contas do Sindicato
A prestação de contas do
Sindicato referente ao ano
de 2009 foi aprovada em assembléia realizada na quarta-feira, dia 30, na sede da
entidade.
Na assembléia também foi
aprovada a previsão orçamentária da entidade para o
ano de 2011.

Esta foi mais uma demonstração de seriedade e compromisso da Direção do Sindicato com o patrimônio dos
trabalhadores, tratando com
transparência a administração da entidade que é mantida com a colaboração e
unidade dos sócios por um
Sindicato forte e de luta.

Assembléia aprova a prestação de contas do Sindicato e o orçamento de 2011

Curtas
Taubaté espera
17 mil pessoas
para os Jogos
Regionais

De 19 a 31 de julho, a
cidade de Taubaté será
sede dos 54º Jogos Regionais com a participação
de atletas de 43 cidades
do Vale do Paraíba.
Os atletas e dirigentes
ficarão hospedados em
escolas estaduais e municipais da cidade que serão
preparadas para receber
as delegações.
As reformas das praças
esportivas e alojamentos
no município receberam
investimentos de R$ 800
mil para atender as mais
de 17 mil pessoas entre
atletas e dirigentes.
Na última edição dos
Jogos Regionais, que
aconteceu em Arujá, Taubaté ficou em sétimo lugar na classificação geral.
Já neste ano, competindo
dentro de casa, o objetivo dos atletas da cidade
é alcançar um resultado
melhor.

Brasileirão volta
na semana que
vem, confira os
jogos:

DIA 14 - 8ª rodada
Grêmio x Vitória
Atlético-PR x Cruzeiro
São Paulo x Avaí
Flamengo x Botafogo
Guarani x Internacional
Goiás x Vasco
Ceará x Corinthians
DIA 15 - 8ª rodada
Palmeiras x Santos
Atlético-MG x Atlético-GO
Fluminense x Prudente
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Agenda Cultural
SHOW
Um grande show
do violeiro
Almir Sater vai comemorar
o aniversário de Pindamonhangaba. O concerto, que acontece no dia 6
de julho, na Expovap, faz
parte da programação
que comemora os 305
anos da cidade.
O show terá entrada
franca e os convites poderão ser trocados, antecipadamente, por um quilo
de alimentos não perecíveis. As trocas poderão
ser feitas a partir do dia
30 (quarta-feira), na portaria do Sindicato Rural de
Pinda. Informações (12)
3643-2144 / 3643-2214 .
TEATRO
O Grupo
de Teatro
Fênix apresenta
a
peça O Sonho da Cidade no Teatro Metrópole de Taubaté. A
peça dirigida e escrita por
Juliana Ferreira tem no
elenco os atores Renato
Angelo e João Maria.
A apresentação acontece na quarta-feira, dia 14
de julho, às 20h.
Os ingressos custam R$
5,00 e a censura é de 12
anos.
EXPOSIÇÃO
Até o dia
primeiro
de agosto,
o Sesc Taubaté realiza
a Exposição Arte
Africana. O
evento expõe instrumentos de percussão, máscaras e tecidos originários
do Senegal, Gana, Quênia
e Mali, material que faz
parte do acervo de Tambores José Benetido. A
entrada é gratuita. O SESC
fica na Avenida Milton de
Alvarenga Peixoto, 1264,
Esplanada Santa Terezinha.
Informações pelo telefone (12) 3634-4000.

C ONQUISTA

Trabalhadores aprovam 1ª parcela
da PLR na Autometal
Os trabalhadores na Autometal aprovaram a 1ª parcela da PLR 2010 em assembléia realizada na terça-feira,
dia 29.
A proposta aprovada pelos
trabalhadores para a 1ª parcela da PLR garante a injeção
de R$ 700 mil na economia
do município neste mês de
julho.
A 2ª parcela da PLR dos trabalhadores na Autometal será
negociada no final do semestre.
Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, a proposta aprovada é uma conquista, pois ela contemplou
a reivindicação dos trabalhadores na Autometal.
"A organização dos trabalhadores tem sido fundamen-

A proposta aprovada é uma conquista, pois ela contemplou a reivindicação dos trabalhadores em relação à 1ª parcela

tal para o avanço da PLR não
só na Autometal, mas também nas outras em presas de
nossa Região, contribuindo
para o aumento da geração
de renda", disse Isaac.

PLR também é aprovada na Araya
Os trabalhadores na
Araya aprovaram a PLR
2010 em assembléia realizada no último dia 02.

A proposta aprovada garante a injeção de R$ 285
mil na economia de Taubaté e Região.

E DUCAÇÃO

Novo reitor da UNITAU toma posse
visando diálogo e união
No sábado, dia 03, aconteceu a cerimônia de posse do novo reitor da UNITAU, o Prof. Dr. José Rui
Camargo.
José Rui Camargo e o
novo Vice-reitor, Prof. Dr.
Marcos Roberto Furlan, foram os mais votados na consulta prévia promovida na
UNITAU, conquistando
55,67% dos votos.
Eleito para o quadriênio
2010-2014, José Rui assume

O presidente Isaac representou a categoria na posse do novo reitor, José Rui

a gestão da maior universidade do Vale do Paraíba,

com 15 mil alunos.
“Acredito que, com a

união de todos os professores, funcionários e alunos,
conseguiremos implementar
todas as transformações que
a nossa Universidade precisa e merece”, afirma o novo
reitor.
O convênio entre o Sindicato e a UNITAU atende
hoje cerca de 840 alunos
oferecendo uma grande opção de aprimoramento profissional para os trabalhadores e trabalhadoras.

I NFORMAÇÃO

Sindicato entrega Convenções Coletivas de bolso
para os trabalhadores

Convenção coletiva do Grupo 8 é entregue aos trabalhadores na Feeling

O Sindicato está realizando a entrega das Convenções Coletivas para os trabalhadores nas empresas do
Grupo 2 (máquinas e eletrônicos), Grupo 8 (trefilação e

laminação entre outras),
Montadoras e Autopeças.
As edições de bolso das
Convenções Coletivas são
editadas pela FEM/CUT-SP
(Federação Estadual dos Me-

Trabalhadora recebe convenção coletiva do Grupo 2 na LG Electronics

talúrgicos da CUT) em parceria com o Sindicato dos
Metalúrgicos e são um importante instrumento para
que os trabalhadores tenham
conhecimento de seus direi-

tos e garantias.
Fique por dentro da Convenção Coletiva de seu grupo
e vamos nos mobilizar pela
ampliação de nossas conquistas nesta Campanha Salarial.

