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Descaso

Empregos

Integrações na Ford mostram
Taubaté na contramão da crise

O coordenador do CSE Ford, Sinvaldo Cruz, conversa com os trabalhadores na integração

O grupo de 79 trabalhadores contratados na Ford
neste mês de julho fizeram
a integração na empresa na
quarta-feira, dia 18.
Com o processo de inte-

gração os trabalhadores já
iniciaram suas atividades na
empresa, como parte dos investimentos negociados pelo
Sindicato com a Ford.
No inicio deste ano foram

realizadas 430 contratações
na Ford, e com as novas contratações chega a 509 o número de postos de trabalho
gerados pelo acordo negociado pelo Sindicato.
Estas contratações mostram que Taubaté está na
contramão do panorama
que acontece em São José
dos Campos, onde a agenda
infelizmente é de demissões
e falta de investimentos na
indústria, principalmente na
GM, ameaçando 1.500 postos de trabalho.
As contratações na Ford
provam que o trabalho do
Sindicato contribui de forma
fundamental para o crescimento econômico e social
de Taubaté.

Luta

Metalúrgicos de Taubaté aprovam
solidariedade aos trabalhadores na GM
Os Metalúrgicos de Taubaté aprovaram em assembleias realizadas na quartafeira, dia 18, uma moção de
solidariedade com a luta dos
trabalhadores na GM de São
José dos Campos.
Trabalhadores mobilizados
em assembléias na Volkswagen e na Alstom aprovaram
o apoio aos companheiros
da GM que tem 1.500 postos
de trabalho ameaçados pelo
esvaziamento da fábrica de
São José dos Campos.
Os Metalúrgicos de Taubaté entendem que o momento é de luta, já que a situação
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Fundação de Ortiz rasga
dinheiro público e a
Educação em São Paulo

Denúncia do jornal Diário de São Paulo mostra galpão com toneladas de livros desperdiçados

A FDE (Fundação para o
Desenvolvimento da Educação) presidida pelo ex-prefeito de Taubaté, José Bernardo Ortiz, mais uma vez
está envolvida em denúncia
de malversação de dinheiro
público.
Uma reportagem do Diário de São Paulo do dia 19
de julho mostra que a entidade que tem orçamento
de R$ 3,2 Bi destruiu toneladas de livros escolares
no ano passado. O material
seria destinado a estudantes
do segundo ciclo do ensino
fundamental e do ensino
médio.
De acordo com a repor-

tagem do Diário, os livros
estocados em três galpões
alugados pela Fundação em
Louveira e em Jandira, teriam sido comprados em
excesso.
A Apeoesp quer que o
Ministério Público apure a
denúncia contra a FDE.
A presidente da Apeoesp, Maria Isabel Noronha,
disse na reportagem que a
denúncia só comprova, mais
um vez, que dinheiro para
melhorar a educação existe, mas é mal administrado.
“Malversação de dinheiro
público é coisa grave. O Ministério Público tem de investigar isso”, disse.

Pedagioduto
Trabalhadores na Volks aprovam a luta e solidariedade com os Metalúrgicos da GM

também afeta a economia de
Taubaté através dos postos
de trabalho na cadeia de autopeças e da geração de renda, já que muitos taubateanos são funcionários da GM.
Nós Metalúrgicos de Taubaté entendemos que a Clas-

se Trabalhadora não pode
pagar os erros cometidos
pelo sindicato de São José
e pela administração tucana
da cidade que se omitiram
e deixaram que a GM direcionasse seus investimentos
para outras partes do Brasil.

Tucanos querem implantar
“pedagiamento” em SP

CNM/CUT

Formação reúne os temas Gênero,
Juventude e Igualdade Racial
A CNM/CUT realiza até
sexta-feira, dia 27, o Curso de
Formação Sindical abrangendo as temáticas de Gênero,
Juventude e Igualdade Racial.
O objetivo do curso que
acontece na sede da CNM
em São Bernardo do Campo é ampliar o conhecimento dos temas específicos
para os dirigentes.
“Damos continuidade às
ações das secretarias da
CNM/CUT, que foram estabelecidas no 8º Congresso
dos Metalúrgicos da CUT
com a realização desse curso. Esse formato onde as se-

Michele Ciciliato, secretária de Formação
da CNM/CUT e dirigente do CSE LG

cretarias participam de forma
coletiva é uma proposta que
também contribuirá para o
fortalecimento dos coletivos
nas Federações e Sindicatos”,
disse a secretária de Formação da CNM/CUT, Michele
Ciciliato, dirigente do CSE LG.

Uma reportagem da Folha
de S. Paulo do dia 16 revela
que até 2014 o governo tucano implantará um sistema
de “pedagiamento” total nas
rodovias privatizadas do Estado de São Paulo.
O governador Geraldo
Alckmin (PSDB) havia prometido, durante a Campanha de 2010, rever os contratos e baixar o valor dos
pedágios, mas não foi o que
aconteceu.
Em 01 de julho, o pedágio
de São Paulo sofreu reajuste de quase 5% e o prejuízo

mais uma vez foi parar no
bolso do trabalhador.
Se a medida for implantada, a cobrança eletrônica
levará milhões de motoristas a pagar para circular até
mesmo entre pontos de
uma mesma cidade onde as
estradas são usadas como
vias urbanas.
São Paulo tem um dos pedágios mais caros do país e
do mundo. Neste momento
o pedagiômetro marca mais
de R$ 3 bilhões deixados
para a manutenção de estradas.
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Luta

Trabalhadores mostram unidade na
Alstom e conquistam correção da PLR
Os trabalhadores na Alstom aprovaram na quintafeira, dia 19, uma proposta
negociada pelo Sindicato
que corrigiu o pagamento
da PLR dos funcionários.
A aprovação do acordo
encerrou a greve que teve
início na tarde da terça-feira,
dia 17.
O Sindicato esteve reunido com a direção da Alstom
na quarta-feira, dia 18, e foi
construída uma proposta
que corrigiu o pagamento
dos trabalhadores que não
foram contemplados com o
índice variável do acordo de
PLR, que foi utilizado pela
empresa para privilegiar um
determinado grupo de funcionários.
Segundo o presidente em

Trabalhadores aprovam a proposta que foi negociada pelo
Sindicato e encerram a greve na Alstom. O destaque negativo ficou por conta do desnecessário
aparato policial convocado pela Alstom, que acompanhou a mobilização dos trabalhadores.

exercício do Sindicato, Claudemir Monteiro (Mil), os
trabalhadores deram uma
grande demonstração de
unidade e disposição de luta

para a direção da empresa.
“Graças à força e unidade dos trabalhadores na
Alstom, pudemos construir
uma proposta que corrigiu

o pagamento da PLR, e garantir aos trabalhadores um
valor que os contemplasse
de forma igualitária”, disse
Mil.

Lazer

Futebol Digital reúne 64 jogadores
de Taubaté e Região no Sindicato
O Sindicato realizou no
final de semana a 1ª Copa
Sindmetau de Futebol Digital 2012.
Os jogos foram realizados
na sede do Sindicato e contaram com a participação
de 64 competidores de Taubaté, São José dos Campos,
Pindamonhangaba, Caçapava
e Tremembé.
O 2º lugar da Copa ficou com Matheus Hidalgo,
de Tremembé, que ganhou
uma bicicleta e uma vaga na
Copa Taubaté 2012.
Já o grande vencedor foi
David Rafael Pereira de Faria, de Taubaté, que levou
para casa um XBOX 360 e a
vaga na Copa da cidade.
O Sindicato agradece o
apoio da Liga Taubateana de

Curtas
Rodrigo Pessoa
será o portabandeira do
Brasil nos Jogos
Olímpicos

O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou
Rodrigo Pessoa como
o porta-bandeira oficial
da delegação brasileira
na Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos. Medalha de ouro
em Atenas 2004, Rodrigo disputará a sexta
Olimpíada da carreira.
Além do ouro em
Atenas, Rodrigo conquistou o bronze por
equipe em Sidney 2000
e Atlanta 1996. O talento para a modalidade vem de berço. Ele é
filho de Nelson Pessoa,
considerado um dos
melhores cavaleiros de
todos os tempos.

Confira os Jogos
da 13ª Rodada
do Brasileirão

Futebol Digital e da loja Cobrinha Games na realização
do torneio.

O dirigente
Fabiano Uchoas
(CSE Alstom)
entrega o
prêmio ao
campeão David,
junto com os
organizadores
Fabiano e Fabio
Simões

Sábado - 28/07
Internacional x Vasco
Coritiba x Grêmio
Botafogo x Figueirense

SEGUNDA
LICENCIATURA
PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU
Psicopedagogia
Docência e Pesquisa para Ensino Superior
Educação Inclusiva
Educação Infantil

Informações: 12) 3633-4601 | (12) 9788-9237 | (12) 9144-6146 | (12) 8105-6696
Acesse: www.unimesvirtual.com.br / www.sindmetau.org.br

Domingo- 29/07
Fluminense x Atlético
São Paulo x Flamengo
Sport x Atlético-GO

PROGRAMA
ESPECIAL DE
FORMAÇÃO
PEDAGÓGICA

Bahia x Corinthians
Santos x Ponte Preta
Cruzeiro x Palmeiras
Portuguesa x Náutico
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Produção
Show
O Sesc
apresenta o show
da Banda
Zero neste
domingo,
29, a partir das 12h, com entrada
franca. Na apresentação
a banda Zero mostra que
além de colher os louros
dos anos 80, eles se empenham em encontrar
um tom contemporâneo.
Um show imperdível. O
SESC Taubaté fica na Esplanada Santa Terezinha.
Informações (12) 36344000. Livre para todos os
públicos.
festa
O Senai
realiza nos
dias 28 e
29 de julho,
a partir das
18 horas,
a 1ª Festa
Julina no Arraiá do Senai
Taubaté. Os ingressos estão custando R$2,00 ou
1Kg de arroz e podem ser
comprados antecipados
na biblioteca da escola.
A Escola e Faculdade
Senai Félix Guisard fica
na Av Independencia, 846,
Bairro
Independencia.
Informações (12) 3609
5700.
teatro
O Sesc
Ta u b a t é
apresenta
a peça O
Trenzinho
Vila Lobos
no
próximo domingo, 29, apartir das 16h, com entrada franca. Inspirado nas
histórias de infância de
Heitor Villa-Lobos, o espetáculo é uma proposta
musical de teatro de bonecos manipulados e articulados de corpo inteiro.
O SESC fica na Esplanada
Santa Terezinha.
Informações (12) 36344000.

Trabalhadores aprovam mais 3 dias
adicionais de produção na Volkswagen
Os trabalhadores na Volks
aprovaram em assembleias
realizadas na quarta-feira,
dia 18, a proposta que garantiu mais 3 dias adicionais
de produção na fábrica de
Taubaté.
Além do dia 21 de julho
já trabalhado, foram aprovados os dias 18 de agosto e
21 de setembro, todos em
regime de 6 horas.
O Sindicato e a Comissão
de Fábrica estiveram reunidos com a empresa no dia
16 de julho.

Durante a reunião a empresa apresentou a necessidade dos dias adicionais de

produção devido ao lançamento do Novo Gol e da
demanda de mercado.

Trabalhadores aprovam
os dias adicionais de
produção na Volks

Eleições 2012

Mídia começa série de entrevistas e debates
com os candidatos a prefeito

Ainda como pré-candidato a prefeito de Taubaté, o ex-presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, concedeu entrevista ao apresentador Claudio Nicolini da TV Band Vale no dia 18 de maio de 2012

Com o início da campanha eleitoral, a imprensa de
Taubaté e região já começou uma série de entrevistas
com os candidatos a prefeito
nas Eleições 2012.
Nesta semana, a Rede Metropolitana de Rádio apre-

senta no programa Radar
Noticioso entrevistas com
os candidatos a prefeito.
A entrevista com o ex-presidente do Sindicato, Isaac do
Carmo, vai ao ar nesta sextafeira, dia 27, às 8h30.
Além das entrevistas de rá-

dio, a TV Câmara de Taubaté
já está preparando o primeiro debate entre os candidatos.
Representantes de todos
os candidatos já estão definindo as regras para esse
debate, que deverá contri-

buir muito para o processo
democrático.
É importante que todos
acompanhem o trabalho da
mídia para que possamos decidir no dia 07 de outubro as
melhores propostas e soluções para uma nova Taubaté.

Mercado

Taubaté apresenta alta no volume de exportações
O município de Taubaté
apresentou no primeiro
semestre deste ano um
crescimento do volume
de exportação, comparado
com o mesmo período do
ano passado.
De acordo com dados
da Balança Comercial dos
municípios, divulgados pelo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Taubaté registrou uma
alta de 5% este ano.
Entre janeiro e junho, a
cidade exportou o equiva-

Mesmo com a crise internacional as exportações da cidade de Taubaté apresentaram aumento

lente a US$ 581,2 milhões
ante US$ 553,4 milhões no
mesmo período de 2011.
Porém em junho as exportações apresentaram uma
queda de 46,3% em relação
ao mês de Maio.
Além de Taubaté, o volume das exportações de
São José dos Campos também vem crescendo.
Os aumentos estão acontecendo devido ao avanço
econômico brasileiro, e os
investimentos que estão
sendo feitos na região.

