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R ECONHECIMENTO

T RUCULÊNCIA

Popularidade de Lula atinge nível
recorde, diz Datafolha

76% dos entrevistados consideram ótimo ou bom o Governo Lula

A popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atingiu nível recorde em
pesquisa realizada pelo instituto Datafolha, que apontou
que 76% dos entrevistados
consideram o governo do

petista ótimo ou bom.
Isso representa um aumento de três pontos percentuais em relação aos 73% que
tinham essa avaliação do governo Lula em fevereiro, de
acordo com a pesquisa, publi-

cada na edição de domingo
do jornal Folha de S.Paulo.
O patamar de aprovação
também é o mais alto desde
que o Datafolha começou a
pesquisar a popularidade dos
presidentes em 1990.
O percentual que considera o Governo Lula regular se
manteve em 20 por cento na
pesquisa realizada entre 25 e
26 de março.
A aprovação recorde do
Governo Lula mostra que o
povo quer a continuidade dos
avanços sociais e econômicos
que aconteceram no Brasil, e
que a Classe Trabalhadora
quer a continuidade do projeto democrático e popular.

N OTA

CUT repudia retirada de direitos e
pressão da GM sobre os trabalhadores
Mais uma vez a CUT lamenta a postura da GM que na
semana passada soltou um
boletim por meio do qual
pressiona o trabalhador a
aceitar um acordo em troca
da garantia de investimentos
na unidade de São José dos
Campos.
A empresa deixa claro que
certos pontos do acordo envolvem a retirada de direitos
dos trabalhadores e a possibilidade da extensão da jornada de trabalho em 2 horas
por semana.
A GM diz ainda que há a
possibilidade de mais cortes
de postos de trabalho caso a
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proposta não seja aceita, e
ainda coloca o prazo de 31
de março para os trabalhadores decidirem sobre o seu
futuro.
A CUT lamenta tal arbitrariedade e repudia a postura da
entidade sindical de São José
que aceita esse tipo de atitude sem que qualquer ação seja
tomada no intuito de preservar o emprego e tranqüilidade dos trabalhadores.
O que deveria estar sendo
discutido pela empresa e pela
tal entidade sindical é o crescimento de emprego na unidade e a garantia de investimento sem que isto significas-

se retirada de direitos.Temos
como exemplo os empregos
gerados e os investimentos
garantidos nas empresas
como Volkswagen e Ford, resultado da política aplicada
pela CUT hoje em Taubaté.
Daí a importância da organização do local de trabalho,
dos comitês sindicais de empresa que garantem ao trabalhador seus direitos e o
seu direito de reivindicar. A
importância de ter de fato
alguém que os represente e
negocie com o capital, com
seriedade, compromisso,
responsabilidade e transparência.
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O Sindicato acaba de assinar um convênio com o Colégio Tableau, oferecendo
descontos de 30% a 40%
para os sócios do Sindicato.
O Colégio Tableau oferece Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Ensino Médio
e cursos técnicos como Enfermagem, Radiologia, Análi-

ses Clínicas, Farmácia, Segurança do Trabalho, Veterinária, Química, Logística (1
ano), Meio Ambiente (1 ano),
Mecânica, Eletrônica e Mecatrônica.
O Colégio Tableau fica na
Praça Santa Terezinha, 418,
Taubaté - SP. Informações
pelo telefone (12) 3622-5344.

Serra joga PM sobre
professores durante ato

Em mais uma demonstração de desprezo pela Classe
Trabalhadora, o governo Serra jogou a PM na sexta-feira,
dia 26, contra os professores
em greve que planejavam fazer uma manifestação pacífica em frente ao Palácio dos

Bandeirantes em São Paulo.
Os professores em greve
desde o dia 8 de março reivindicam 34% de reajuste
salarial, a incorporação de
gratificações ao salário e a
realização de concurso público para contratação de
professores.
Serra respondeu aos trabalhadores com balas de borracha e pancadaria, em uma
clara demonstração para o
Brasil de qual é sua relação
com a Classe Trabalhadora e
suas reivindicações.
Não há mais espaço para
esse tipo de relação CapitalTrabalho no Brasil depois de
tantos avanços conquistados
pelo Governo Lula para a
Classe Trabalhadora.

A BUSO

Abuso nos pedágios em São Paulo é
pauta de mobilização da CUT

Os abusos cometidos pelo
Governo Serra nos preços
dos pedágios em São Paulo
estão na pauta da Jornada de
Lutas da CUT e do PT.
Neste dia 1º de Abril acontecerão manifestações em
todas as praças de pedágio do
Estado contra os abusos cometidos nas cobranças excessivas que prejudicam a
todos.
A agenda no Vale do Paraí-

ba teve início na
segunda-feira, dia
29, com uma audiância pública
na Câmara Municipal de Jacareí,
com a presença
do deputado estadual Carlinhos Almeida e
da vereadora de Jacareí,
Rose Gaspar, coordenadora
da Macro Região do PT.
Os preços abusivos dos
pedágios em São Paulo acabam refletindo no bolso dos
consumidores. As transportadoras repassam para o frete o preço dos pedágios e assim por diante, gerando uma
bola de neve que cai na mão
da população.

L UTA

Trabalhadores fortalecem
unidade na Alstom
Os trabalhadores na Alstom estiveram reunidos em
assembléia na sexta-feira, dia
26, quando receberam informações sobre o andamento
das negociações sobre a estrutura de cargos e salários
com a empresa.
Estão acontecendo avanços na questão do mapeamento na fábrica, mostrando
a confiança dos trabalhadores no Sindicato.
Outro ponto da assembléia
foi o fortalecimento da organização e da unidade dos trabalhadores de todos os turnos.

Vice-pres. Mil e diretor Gatinho

O Sindicato informa ainda
que as inscrições para a Comissão de PPR podem ser
feitas até o dia 05 de abril, e
que a eleição é no dia 14 de
abril.
Vote em candidatos sérios
e comprometidos com a luta
pela PPR.
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Trabalhadores na Usiminas aprovam proposta
de PLR mediada pela Justiça do Trabalho
Direção da empresa se nega a pagar valor proposto pela justiça, o que mantém o impasse

Os trabalhadores aprovaram a proposta mediada pelo TRT em assembléia realizada na sexta-feira, dia 26

Os trabalhadores na Usiminas aprovaram em assembléia realizada na sexta-feira, dia 26, a proposta mediada pelo TRT (Tribunal Regional do Trabalho) de Campinas, que estabelece o valor

de R$ 850,00 como forma
de pagamento da 2ª parcela
da PLR 2009.
Apesar da aprovação dos
trabalhadores, o impasse na
questão do pagamento da
PLR 2009 dos trabalhadores

na Usiminas de Taubaté continua, pois a direção da Usiminas se recusa a pagar o
valor estabelecido na proposta mediada pelo desembargador Luiz Antonio Lazarim. O valor foi proposto em

audiência realizada na quinta-feira, dia 25.
Por conta desse impasse,
uma nova audiência será realizada nesta semana.
Além do pagamento do
valor de R$ 850,00, a justiça
manteve a estabilidade para
os trabalhadores até o dia 30
de abril e o reconhecimento da legitimidade do movimento de greve que durou
12 dias.
A responsabilidade agora é
da direção da Usiminas, pois
a categoria se sente contemplada com a proposta que foi
mediada pela Justiça do Trabalho.
Vale destacar que o estado de greve ainda está vigente na empresa, e que a greve
não foi declarada abusiva
pela Justiça. Os trabalhadores estão mobilizados e vamos ver qual será a postura
da empresa na audiência desta semana.

J UVENTUDE

Campanha de Sindicalização é sucesso entre jovens
e continua o desconto de 50% para o teatro
A Campanha de Sindicalização realizada última semana
pelo Sindicato em parceria
com a FEM/CUT-SP e a CNM/
CUT foi um sucesso, com
grande adesão jovens metalúrgicos em empresas como
LG Electronics e Autoliv.
Vale destacar que a sindicalização dos jovens metalúrgicos continua nas empresas da
base, bastando entrar em contato os dirigentes sindicais do
CSE de sua empresa.
"É muito importante que os
jovens continuem demonstrando esse interesse pela
luta por seus direitos e tra-

balhando pelo fortalecimento da organização no local de
trabalho", disse o presidente
Isaac do Carmo.
Desconto - Vale lembrar
que os jovens que ficarem
sócios continuam recebendo o cupom que dá direito
a 50% de desconto nos shows e peças teatrais apresentadas pela AT Produções.
No próximo dia 09 de
abril, a humorista Carol Zocolli, finalista do 8º membro
do CQC da Band, se apresenta às 20h no Teatro Metrópole. Vale lembrar que
além do sócio, seu acompa-

Taubaté vence
Penapolense
e briga por vaga
na A-3

O Taubaté conseguiu
um importante resultado
que o coloca em condições de se classificar para
a próxima fase do Campeonato Paulista da Série
A-3.
A vitória sobre o Penapolense por 2 a 1 na manhã deste domingo, 28,
deixa o time provisoriamente no G8.
Os gols da vitória taubateana foram marcados
pelo zagueiro Paulo Henrique.
Próximo jogo – Nesta quarta-feira, dia31, o
Taubaté volta a campo e
enfrentará o Atlético Araçatuba na cidade de Birigui, às 20h30.

Confira os jogos
da 18ª rodada do
Paulistão 2010

Jovens metalúrgicos participam da Campanha de Sindicalização

nhante também tem direito
ao desconto.
Os ingressos estão a venda pela internet e nas Óticas Carol do Taubaté Shopping e da rua Duque de Caxias, 232, Centro. Na sema-

F ORMAÇÃO

na da apresentação da peça
os ingressos estarão a venda na bilheteria do Teatro
Metrópole.
Informações pelos telefones (12) 9114-5645 e (12)
8831-7656.

C IPAS

Concepção e prática sindical é tema de
curso no Sindicato

Eleições de Cipa
na Mextra e
Servilog

A valorização do conceito da concepção e prática
sindical, bem como a importância da sindicalização e a
aplicação destes conceitos
foram temas de um curso de
Curso de Capacitação de
Dirigentes que aconteceu
na sede do Sindicato nos
dias 26 e 27 de março.

O Sindicato informa que a
eleição na Mextra acontece
na quinta-feira, dia 1º, sendo
a apuração na sexta-feira, dia
2 de abril.
Na Servilog, as inscrições
terminam no dia 30 de março e a eleição acontece no
dia 15 de abril.

Participantes do curso e o
companheiro Luizão (agachado).

Curtas

O curso foi ministrado
pelo Secretário de Formação da FEM/CUT-SP, Luiz
Carlos da Silva Dias (Luizão)
e reuniu dirigentes dos sindicatos de Metalúrgicos de
Taubaté, Pindamonhangaba
e da Oposição Metalúrgica
Cutista de São José dos
Campos.

DIA 03 - 18ª rodada
Palmeiras x Oeste
Rio Branco x Portuguesa
Sertãozinho x Paulista
Rio Claro x Santo André
DIA 04 - 18ª rodada
Monte Azul x Mogi
São Paulo x Botafogo
Ituano x Corinthians
São Caetano x Santos
Bragantino x Prudente
Ponte Preta x Mirassol
Fonte: Folha Online e
Burro da Central
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Agenda Cultural
TEATRO
Q u e brando o
conceito
de
que
apenas homens sabem fazer
h u m o r,
Humor de Salto Alto,
que será apresentado em
abril na cidade de Taubaté, é um espetáculo stand
up feito só por mulheres.
Composto pelas comediantes Andréa Barretto,
Carol Zoccoli (foto), Micheli Machado e Wanessa Morgado, o espetáculo
aborda temas como manias, preguiça, comodismo,
traições e outros assuntos
do cotidiano, sem sair de
cima do salto. Dia 9 de
abril, às 20h, no Teatro
Metrópole. Confira desconto para jovens metalúrgicos na página 03.
Informações pelos telefones (12) 9114-5645 e
(12) 8831-7656.
BEATLES
Atração
do Teatro
do Grande
Hotel Senac, a Cia.
Filarmônica apresenta uma
forma diferente de mostrar o repertório do grupo pop mais famoso e influente do mundo: um
quarteto de cordas, duas
vozes, violão, guitarra, teclado, bateria, guitarra e
contrabaixo. No Teatro
do Grande Hotel Senac,
em Campos do Jordão, no
dia 03 de abril a partir das
21h. Informações pelo telefone (12) 3662-2334.
SHOW
A Banda
Eva
se
apresenta
na Associação de Taubaté no dia
11 de abril
a partir das
18h. A banda revelou Ivete Sangalo em 1999. Informações pelo telefone (12)
3634.8566.
Fonte: Afinidades Eletivas

O RGANIZAÇÃO

Plenária reafirma as resoluções do 4º Congresso
Categoria aprova a realização do 1º Congresso da Mulher Metalúrgica de Taubaté e Região
A reafirmação dos compromissos de luta para o próximo
período assumidos pela categoria no 4º Congresso dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região e a entrega do Caderno de Resoluções do Congresso marcaram a plenária
realizada na sede do Sindicato no último domingo, dia 28.
Cerca de 200 metalúrgicos
de Taubaté e Região estiveram
na sede do Sindicato para a
plenária que marcou o encerramento das atividades do 4º
Congresso.
O presidente Isaac do Carmo destacou a importância e
representatividade do 4º Congresso para a categoria com
resoluções que influenciam o
futuro da categoria na luta
pela garantia de desenvolvimento com emprego e renda
em nossa região, bem como o
fortalecimento da ação do Sindicato junto à sociedade.
O evento contou com a presença do presidente da CUTSP, Adi dos Santos Lima, do
presidente da FEM/CUT-SP,
Valmir Marques da Silva, o Biro
Biro, do coordenador da CUT
Vale do Paraíba, Milson Antunes Pereira, da coordenadora

“Desafio de 2010 é
democratizar o
Estado de São Paulo”

Presidente Adi Lima da CUT-SP

O presidente da CUT-SP,
Adi Lima, falou aos metalúrgicos de Taubaté sobre os
avanços que a Classe Trabalhadora conquistou durante
o Governo Lula e a necessidade da categoria estar unida em 2010 para trazer estes avanços para o Estado de
São Paulo.
“Este será nosso grande
desfio em 2010, ou seja, implantar o projeto democrático em São Paulo”, disse Adi.

Acima:
Presidente Isaac
e a mesa de
autoridades
presentes;
Ao lado:
metalúrgicos
acompanham a
plenária

da Secretaria da Mulher do Sindicato, Cristiane de Toledo, a
Nega, e do vice-presidente do
Sindicato dos Condutores do
Vale do Paraíba, Roberto Gomes, representando os demais
sindicatos cutistas presentes.
Durante a plenária também

foi feita a apresentação de um
estudo da Subseção Dieese
dos Metalúrgicos de Taubaté
sobre a Mulher Trabalhadora
na região.
Logo após a apresentação,
os companheiros presentes
aprovaram a realização no

próximo período, do 1º Congresso da Mulher Metalúrgica de Taubaté e Região.
"Será um marco fundamental para a história das mulheres metalúrgicas de Taubaté
e região", disse o presidente
Isaac.

J ORNADA

Presidente da CNM cumpre agenda em
Taubaté e fala sobre a Redução de Jornada
O presidente da CNM/
CUT (Confederação Nacional dos Metalúrgicos da
CUT), Carlos Alberto Grana,
esteve em Taubaté na quarta-feira, dia 24, quando cumpriu uma agenda com a imprensa local acompanhado
pelo presidente do Sindicato, Isaac do Carmo.
Grana e Isaac concederam
diversas entrevistas para a
imprensa da cidade e região
sobre a importância da Redução da Jornada de Trabalho para 40 horas Já.
Você pode conferir a entrevista concedida para a Rádio
Difusora
no
site
www.sindmetau.org.br
Confira o que pensa Carlos Grana sobre a Redução
da Jornada:
O Metalúrgico - Quais as
maiores vantagens que a redução da jornada de trabalho
pode trazer na prática para
o trabalhador?

Carlos Grana - A redução proporcionará melhor
qualidade de vida aos trabalhadores, que vão passar mais
tempo com a família e também em atividades de lazer,
entre outras coisas. Também
tem a questão da formação,
onde o trabalhador terá mais
tempo para se dedicar aos
estudos e se qualificar em
busca de melhores oportunidades.
O Metalúrgico - Como a
economia brasileira pode se
beneficiar com a redução da
jornada de trabalho?
Carlos Grana - Neste
tempo a mais para o lazer, o
trabalhador poderá sair mais
com a familia, girando a economia de serviços, por exemplo. Na questão educacional
e de formação continuada,
com o trabalhador tendo
mais tempo para estudar, há
uma elevação do nível escolar e técnico dos trabalhado-

Carlos Grana e Isaac do Carmo participam do programa Debate Popular

res, lembrando que com o
nível de competividade das
empresas, os trabalhadores
precisam de um processo de
formação contínua.
O Metalúrgico - Qual a
importância do aumento do
percentual de pagamento de
horas extras para 75% pre-

visto no projeto de lei da
redução de jornada?
Carlos Grana - O intuito
de se aumentar o percentual,
é justamente inibir a convocação de horas extras pelos patrões, com isso estimulamos à
criação de novos postos de
trabalhos nas empresas.

