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D ESENVOLVIMENTO

E CONOMIA

Mais da metade da população
passa a compor a classe média

3,1 milhões de pessoas migraram para a classe média entre 2008 e 2009

Pela primeira vez na história do país mais da metade da
população de todo o território nacional passou a compor
a classe média. Cerca de 3,1
milhões de pessoas das classes D e E migraram para o segmento C entre 2008 e 2009.
Com isso, 94,9 milhões de

pessoas compunham a classe
média no ano passado, no total de 50,5% da população.
As informações constam de
pesquisa Fundação Getúlio
Vargas (FGV).A entidade considera a classe C famílias com
renda mensal de R$1.126 a
R$4.854; classe B de R$4.854

Emprego na indústria
registra em julho sétima
alta mensal consecutiva

a R$6.229; e no topo da pirâmide social (classe A) rendimentos acima deste valor.
“A classe média era um
pouco mais de 1/3 (37%) da
população há apenas oito
anos. Agora ela é metade da
população. 2009 definitivamente não foi um ano de crise nas estatísticas sociais”,
afirmou o autor da pesquisa,
Marcelo Neri, chefe do Centro de Estudos Sociais da Fundação Getúlio Vargas.
A pobreza, representada
pela classe E com 28,8 milhões de pessoas, recuou
4,34% em plena crise. Um
milhão de pessoas cruzaram
a linha da miséria em 2009. A
classe D, com renda mensal
familiar de R$ 705 a R$ 1.126,
por sua vez, encolheu 3%.

Os números positivos de julho refletem o aumento nas contratações em 2010

ELEIÇÕES 2010

A diferença entre o candidato Geraldo Alckmin, e Aloizio Mercadante (PT) diminuiu
de 31 para 24 pontos na disputa para o governo de São
Paulo, de acordo com pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo.
Alckmin caiu de 51% para
46%, enquanto Mercadante
subiu de 20% para 22%.
A margem de erro é de
dois pontos porcentuais,
para mais ou para menos.
Foram realizadas 1.806 entrevistas entre os dias 7 e 9.
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Eduardo Ogata

Ibope: diferença entre Mercadante e
Alckmin diminui 7 pontos

O emprego na indústria registrou em julho um crescimento de 0,3% na comparação com o registrado em junho. Esse é o sétimo resultado mensal positivo consecutivo. Os dados fazem parte da
Pesquisa Industrial Mensal de
Emprego e Salário, divulgada
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Em relação a julho de 2009,
a alta foi de 5,4%, sexta taxa
positiva consecutiva nesse
tipo de comparação.

Para os técnicos do instituto, os números positivos de
julho refletem o aumento
nas contratações em 2010 e
também a baixa base de comparação, decorrente dos efeitos da crise econômica internacional.
A folha de pagamento real
dos trabalhadores na indústria cresceu 1,9% em relação
a junho, e 11,2% na comparação com julho de 2009. O
acumulado do ano, a alta
chega a 5,6%.

B OMBANDO

Vendas de automóveis
crescem 19,8% em agosto
Mercadante continua avançando nas pesquisas eleitorais em São Paulo

A pesquisa está registrada no
Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) de São Paulo sob o

protocolo nº 83.153/2010 e
no TSE sob o número
29.062/2010.

ELEIÇÕES 2010

Fique atento aos documentos
necessários para votar
A partir das eleições de
2010, o eleitor brasileiro
deve levar dois documentos
diferentes para a votação.
O primeiro é o título eleitoral, que sempre foi necessário, e o segundo é um documento de identificação
com fotografia. Essa exigência foi inserida na legislação
pela lei 12.034/2009.
Valem como documento
adicional a carteira de identidade ou documento de valor legal equivalente, como
carteira de trabalho ou de habilitação com foto e certificado de reservista.
Certidões de nascimento

A quantidade de veículos emplacados em agosto também foi 4% maior

ou casamento não serão
aceitas como prova de identidade.
Fique atento para não ter
problemas na hora de votar
e cumprir seu dever com a
democracia.

O mês de agosto rendeu
bons resultados para a indústria automobilística nacional.
De acordo com balanço divulgado na quarta-feira, dia 8,
pela Anfavea, o último mês
foi responsável por 296.594
veículos emplacados, entre
automóveis e comerciais leves. Comparando com o
mesmo período de 2009,
quando foram vendidas
247.503 unidades, o volume
cresceu 19,8%.
A quantidade de veículos
emplacados em agosto tam-

bém foi 4% maior que o mês
anterior, quando 285.210 unidades deixaram as revendas.
No acumulado dos 8 primeiros meses do ano, o mercado somou 2.077.310 unidades
ante 1.914.592 veículos em
2009, gerando alta de 8,5%.
Mesmo com estes resultados positivos, as Montadoras
alegam que não podem contemplar os trabalhadores
com um reajuste salarial digno, de acordo com o aumento da produção e das vendas
das empresas.
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Novo portal do Sindicato na Internet terá
maior interatividade com o trabalhador
Com o objetivo de ampliar os meios de comunicação com os trabalhadores e
a população, o Sindicato
lançará em breve seu novo
portal na Internet.
Hoje no Brasil, cerca de
67,9 milhões de pessoas
acessam a Internet segundo
o IBGE e entendemos que
o Sindicato deve dispor de
um veículo de comunicação
moderno e dinâmico para
divulgar as informações sobre a luta dos trabalhadores.
A interatividade será a
marca do novo site do Sindicato, que terá ferramentas de comunicação direta
com o trabalhador, como
canais de vídeo, áudio, galerias de fotos, boletim eletrônico, e acesso às principais redes sociais, como for-

O acesso à Internet no Brasil
cresceu 112% em quatro anos,
segundo o IBGE

ma de difundir as informações sobre o mundo do trabalho e a luta da Classe Trabalhadora.
De fácil navegação, o
novo site terá um noticiário bastante variado, com
informações sobre o dia a
dia de nossa categoria e as
mais recentes notícias sobre a economia e o desenvolvimento do Brasil e de
nossa região.
O novo site também mostra todos os serviços e departamentos do Sindicato
que estão à disposição dos
trabalhadores.
“O Sindicato vai oferecer
ao trabalhador um site moderno e em dia com as principais novidades da Internet”, afirma o presidente do
Sindicato, Isaac do Carmo.

E SPORTE

Caminhada de 5km é a novidade da 2ª Corrida
e Caminhada do Trabalhador Solidário
A 2ª Corrida e Caminhada
do Trabalhador Solidário Troféu Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região
terá como novidade neste
ano a caminhada com percurso de 5km. O evento é no dia
24 de outubro.
É uma oportunidade para o
trabalhador participar com a
sua família e seus filhos deste evento que une esporte e
solidariedade. Desta maneira, todos podem participar
do evento de alguma maneira e ajudar a população carente de nossa região.
As inscrições já estão aber-

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

tas e devem ser feitas no site
trabalhadorsolidario.com.br
e também nos pelos endereços corridasderua.com.br e
running.com.br.
Parte da arrecadação com
as inscrições será revertida
em alimentos que serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Taubaté. O
objetivo da prova é promover a prática esportiva e a
integração entre crianças, jovens, adultos, atletas de nossa região e também dos trabalhadores. Informações pelos telefones (12) 2123-4314
e (12) 2123-4310.

Curtas
UNITAU é
campeã dos Jogos
Universitários de
Cruzeiro

A Universidade de Taubaté (UNITAU) conquistou pela primeira vez o
titulo de campeã geral
dos 30º Jogos Universitários de Cruzeiro (JUC’s).
Os atletas da Instituição
conquistaram medalhas
nas modalidades futebol
de campo, atletismo, natação, tênis de mesa, vôlei masculino e futsal, handball e basquete feminino, somando 63 pontos.
Cerca de 80 alunos dos
cursos de Educação Física, Odontologia, Comunicação Social, Direito e
dos departamentos de
Engenharia representaram a UNITAU no torneio, conquistando 23
medalhas.
O evento, realizado no
ultimo feriado, reuniu cerca de 2 mil universitários.

Corredor Benê
vence prova em
Caçapava

S ORTEIOS

Inscrições para sorteios da Colônia de Férias
de Ubatuba no Final de Ano
O Sindicato informa que
termina nesta sexta-feira, dia
17, o prazo para a inscrição
no sorteio da Colônia de
Férias de Ubatuba para o
período do Natal.
O sorteio para o período
de Natal acontece no dia 26
de setembro, domingo.
As inscrições para o sorteio de Ano Novo serão feitas no período de 27 de se-

tembro a 08 de outubro.
O sorteio para o Ano
Novo acontece no dia 17 de
outubro, domingo.
A Colônia de Férias tem
40 apartamentos, cada um
com uma vaga no estacionamento. Os apartamentos da
Colônia possuem TV, geladeira e fogão.
Não deixe de participar do
sorteio!!!

Informações (12) 2123-4301

O companheiro Benê
ficou em 1º lugar na categoria 50 a 54 anos na 34ª
Corrida Duque de Caxias, realizada neste domingo, dia 12, na cidade de
Caçapava.
Benê completou o percurso de 10 km em 35
minutos, ficando em 3º na
classificação geral.

4

O músico Derico
e seu Trio
se apresenta no
SESC de
Ta u b a t é
nesta quinta-feira, dia 16, às 21h. O
músico instrumentista, integrando do Sexteto do
Jô, desenvolve um repertorio com classicos do
blues e do jazz inspirado
em grandes compositores
do gênero. Ingressos entre R$ 2,00 e R$ 8,00. Informações pelo telefone
(12) 3634-4000.
TEATRO
A
AT
Produções
apresenta
mais um
espetáculo
de qualidade com
desconto
de 50% para os sócios do
Sindicato.
No dia 25 de setembro,
sábado, às 20h, acontece
a apresentação do espetáculo Dezimprovisa com
o grupo Deznecessários,
formado pelos atores do
Programa Quinta Categoria da MTV: Paulinho Serra, Talita Werneck, Rodrigo Capella e Felipe Ruggeri. Não perca esse
grande espetáculo.
Informações pelos telefones (12) 3624-5915 e
9142-6253.
OTTO
O cantor
e compositor pernenbucano
OTTO se
apresenta
no SESC
de
São
José dos Campos no próximo domingo, dia 19, às
21h30. Neste show o cantor apresenta as músicas
do 4º álbum de sua carreira, entre elas Crua, Janaína e Meu mundo dança.
Preços entre R$ 5,00 e
R$ 20,00. Informações:(12) 3904-2000.
Fonte: Afinidades Eletivas

Estado de Greve em Taubaté e no ABC: Sem
proposta em 48 horas é greve nas Montadoras
Os trabalhadores na Volkswagen e Ford de Taubaté rejeitaram em assembléia realizada no sábado,
dia 11, a proposta de reajuste de 7% apresentada pelas Montadoras.
Com a rejeição da proposta, os trabalhadores aprovaram o estado de greve. O
comunicado de greve foi entregue para a bancada patronal do Sinfavea nesta segunda-feira, dia 13.
Se a bancada patronal não
apresentar uma proposta até
quarta-feira, dia 15, quando se
encerra o prazo legal de 48
horas do aviso de greve, as
paralisações e mobilizações
serão intensificadas nas Montadoras de Taubaté, do ABC,
Tatuí e São Carlos.
“Tivemos uma assembléia
histórica e representativa na
sede do Sindicato com os
trabalhadores na Volks e
Ford, e a categoria está pronta para fortalecer as mobilizações diante da falta de uma
proposta que contemple os
trabalhadores”, disse o pre-

Metalúrgicos da Volks e da Ford
de Taubaté e do ABC aprovam o
Estado de Greve

sidente Isaac do Carmo.
A assembléia contou com a
presença do presidente da
FEM/CUT-SP, Valmir Marques
da Silva (Biro Biro) e representantes dos CSEs e Comissões
de Fábrica da Volks e Ford.

Rossana Lana/SMABC

SHOW

C AMPANHA S ALARIAL

C ONQUISTA

C ONQUISTA

Trabalhadores aprovam reajuste
salarial no Grupo 2 e no Grupo 8

Metalúrgicos da
CUT assinam
acordo com as
Autopeças e
Grupo 8
Mídia Consulte

Agenda Cultural

Mobilização dos trabalhadores nas empresas dos Grupo 2 e 8 garantiu a conquista
de um reajuste salarial histórico para a categoria

Os trabalhadores nas empresas do Grupo 2 (máquinas e eletroeletronicos) e do
Grupo 8 (laminação e trefilação) aprovaram em assembléias na sede do Sindicato
o reajuste salarial de 9%.
A assembléia com os companheiros do Grupo 8 acon-

teceu na quarta-feira, dia 08,
e a assembléia dos trabalhadores no Grupo 2 aconteceu
no domingo, dia 12.
Os trabalhadores também
conquistaram a valorização
dos pisos salariais, contemplando uma bandeira de luta
da CUT. “A mobilização foi

fundamental para mostrar às
bancadas patronais deste grupos a disposição de luta que
acabou por contemplar os
trabalhadores com um reajuste digno, com aumento
real de 4,5% recompondo
em mais de 100% a inflação”,
disse o presidente Isaac.

Presidente Isaac assina acordo

Na última sexta-feira, dia
10, o presidente Isaac participou da assinatura das Convenções Coletivas das Autopeça e do Grupo 8.
A solenidade aconteceu às
10h na sede da FEM/CNM,
em São Bernardo do Campo.
Nos dois grupos o reajuste
salarial foi de 9%.

