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L INHA B RANCA

Sindicato na campanha de
reciclagem de óleo de cozinha
O Sindicato está engajado
na campanha de reciclagem
de óleo de cozinha promovida pelos voluntários da
AVAPE (Associação para Valorização de Pessoas com
Deficiência). A campanha é
coordenada pela voluntária
Ofélia Araújo.
Segundo a voluntária Maria Teresinha Cirilo dos Santos Pedro, os voluntários da
AVAPE cadastram locais
para que as pessoas recebam
as doações de óleo usado de
cozinha.
O Sindicato em apoio a esta
iniciativa colocou a sede do
Comitê Sindical dos Metalúrgicos Aposentados à disposição da campanha como posto de coleta de óleo de cozinha para reciclagem.
"O óleo de cozinha é ar-

As voluntárias Teresinha e Dona Ofélia com galões de coleta de óleo

mazenado em galões especiais e depois é recolhido por
uma empresa especializada
em reciclagem de Tremembé. Após a reciclagem, uma
quantia em dinheiro é repassada pela empresa para a
AVAPE, de acordo com a
quantidade de litros de óleo
que ela conseguiu arrecadar", explica Teresinha.

Os interessados em fazer
doações de óleo de cozinha
para reciclagem podem entregar o material na sede do
Comitê Sindical dos Metalúrgicos Aposentados, que fica
na Rua Urupês, nº 101, no
bairro Chácara do Visconde,
em frente à sede do Sindicato. Informações pelos telefones (12) 8123-1723.

E CONOMIA

Desemprego tem queda em setembro e
aumenta a confiança da indústria brasileira
A taxa de desemprego em
seis regiões metropolitanas
pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) ficou em
14,4% em setembro, uma
queda marginal na comparação com a taxa de 14,6% registrada em agosto.
A confiança da indústria
brasileira melhorou em outubro para o maior patamar
desde setembro do ano passado, informou a Fundação
Getúlio Vargas (FGV). O ín-
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Aumenta a confiança da indústria

dice subiu 2,7% sobre setembro, para 112,2 pontos, com
ajuste sazonal. Sobre outubro de 2008, a alta foi de
7,4%, na primeira taxa positiva em 13 meses.
Os dados da FGV e do Dieese mostram que o Brasil
superou os efeitos da crise
econômica internacional,
graças às medidas que foram
adotadas pelo Governo Lula
que garantiram o aquecimento da produção industrial e
a manutenção dos empregos
dos trabalhadores.
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erradicar trabalho infantil
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Governo cobra contrapartidas dos fabricantes como a geração de empregos

O governo prorrogou a
isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados
(IPI) nos produtos da linha
branca - geladeiras, máquinas de lavar e fogões para os
produtos que consomem
menos energia. A partir de
1º de novembro, terão mais
desconto os produtos classificados com o selo A do
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel). A medida vale
até 31 de janeiro de 2010.
O anúncio foi feito pelo
ministro da Fazenda, Guido
Mantega. Segundo ele, os
produtos com com selo de

classe A, do Procel, que consomem menos energia permaneceram com o IPI reduzido. O ministro lembrou
também que a indústria é
obrigada a repassar integralmente a redução para o
consumidor.
Segundo dados da Fundação
Getúlio Vargas, todos os itens
da linha branca que tiveram
redução de IPI desde Abril tiveram queda de preços.
As máquinas de lavar tiveram uma redução de 7,64%
entre abril e outubro.
Já o preço dos refrigeradores caiu 6,45% e o de fogões,
2,77%.

L UTA

CUT Vale e PT fazem jornada
de luta em defesa da saúde
em São Paulo
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Compromisso dos 5 países é de erradicar o trabalho infantil até 2020

O esforço para erradicar o
trabalho infantil uniu os governos do Brasil, da Bolívia,
do Equador, Paraguai e Timor
Leste com o apoio da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A Agência Brasileira de Cooperação (ABC)
vai repassar US$ 2 milhões,
por cerca de dois anos, para

que os cinco países executem
os projetos que propõem estratégias conjuntas para acabar com a exploração do trabalho de crianças e adolescentes.
Pelos projetos assinados, os
governos dos cinco países se
comprometeram a erradicar
o trabalho infantil até 2020.

Milson, coordenador da CUT Vale durante atorealizado em Taubaté

A CUT Vale do Paraíba e o
Partido dos Trabalhadores
realizaram na semana passada uma jornada de mobilização e luta em defesa da sáude pública no Estado de São
Paulo. Manifestações e panfletagens foram realizadas
nas cidades de São José dos
Campos,Aparecida, Ubatuba
e Taubaté.
O Brasil é conhecido internacionalmente como o país
que tem um dos mais avançados e democráticos projetos de saúde pública do mundo, o Sistema Único de Saúde (SUS).
No Estado de São Paulo,

porém, o governo Serra e os
15 anos de Tucanato vem sucateando a saúde pública.
Um exemplo disso é a entrega da saúde pública para
entidades privadas (OSS) que
sugam cada vez mais recursos públicos e desorganizam
o atendimento se distanciando dos preceitos do SUS.
“A Jornada de Mobilização
e Luta também vai abordar
outros temas de interesse da
população como a Educação
e a Segurança, que se encontram em estado de calamidade em São Paulo”, afirma o
coordenador da CUT Vale,
Milson Antunes Pereira.
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Conferência Mundial dos Trabalhadores na
Volkswagen cobra investimentos
Durante a Conferência
Mundial dos Trabalhadores
na Volkswagen que acontece de 26 a 29 de novembro
na cidade de Zwickau na
Alemanha, os representantes
dos trabalhadores cobraram
mais investimentos paras as
plantas existentes no Brasil,
pois as mesmas estão aptas
a receber novos investimentos e tem capacidade de aumentar a produção.
Entre as análises feitas durante a Conferência foi consenso que o Brasil está me-

lhor preparado pra 2010, e
que a produção de veiculos
na Volks pode crescer de 2%
a 6%. Em alguns países a produção vem se reerguendo
depois da crise mundial
como na Espanha. México,
Hungria e parte da Europa,
mas nos países do BRIC
(Brasil, Russia, China, India) é
onde se registra o maior
crescimento da produção de
veículos da Volks.
A delegação brasileira foi
representada na Conferência pelos companheiros Al-

Curtas
Taubaté recebe
núcleo Basquete
do Futuro
Eletrobrás

Representantes dos trabalhadores na Volks do Brasil durante a Conferência

drey (Piupiu) de Taubaté,
Claudiney de São Carlos,

Gilson de Curitiba, Chalita e
Bigodinho da Anchieta.

E DUCAÇÃO

Inscrições abertas para o Vestibular Unimes Virtual 2010
Já estão abertas as inscrições para o Vestibular 2010
da UNIMES VIRTUAL - Ensino à Distância.
O Vestibular UNIMES VIRTUAL acontecerá no dia 22
de Novembro, às 9h.
As inscrições para o Vestibular custam R$ 20 e as
mensalidades custam R$

E LEIÇÃO S INDICAL

190,00 com pagamento até
o dia 10.
Para o próximo período a
UNIMES VIRTUAL traz dois
novos cursos:
- Programa Especial De
Formação Pedagógica em
Atendimento à Resolução 2/
97 do Conselho Nacional
de Educação;

- Segunda Licenciatura
Plena com Aproveitamento
de Estudos;
Para estes cursos não é
necessária a realização de
vestibular, pois os alunos já
tem curso superior.
Não perca essa oportunidade. Informações pelo telefone (12) 3633-4601.

C ONGRESSO

Metalúrgicos de Taubaté apoiam
Chapa 3 da CUT em Pinda

Evento debate os direitos do
trabalhador rural

té apoiam a Chapa 3 da CUT, encabeçada pelo
companheiro Romeu, e que representa os verdadeiros ideais e banO companheiro Romeu e o presidente Isaac
deiras de luta da
Nos dias 19 e 20 de novemCentral Única dos Trabalhabro acontece a eleição da
dores. Esperamos que este
nova direção dos Metalúrgiseja um pleito transparente
cos de Pindamonhangaba.
e que reflita a vontade dos
Os Metalúrgicos de Taubatrabalhadores.

Nos dias 12 e 13 de novembro acontece em São
José dos Campos o 14º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho Rural.
Promovido pelo TRT 15ª
Região de Campinas o Congresso busca encontrar para
as questões laborais do campo, espaços de Justiça e equidade social convidativos a
uma revisitação de temas fundamentais para a reconstru-

CIPA 1

CIPA 2

LG tem nova Cipa eleita para
a Gestão 2009 - 2010
Celulares
Titulares: Marco Antonio
Feliciano, Ednelson de Oliveira Pulard, Valter Cesar
Santana, Alex Sandro Nascimento Dias, Antonio Mario
Gomes Monteiro;
Suplentes: Valdinei Fernandes, Sandra Mara Peixoto dos Santos, Antonio Marcos Monteiro, Jurandir Pereira da Rosa;

Monitores

Titulares: Paulo Henrique

ção do conceito de dignidade humana e sua concretização nas relações de trabalho,
especialmente rurais.
O evento contará no dia
13 de novembro com a presença do Ministro de Estado da Secretaria Especial de
Direitos Humanos, Paulo
Vannuchi, e do Juiz da 1ª
Vara do Trabalho de Taubaté, Guilherme Guimarães
Feliciano.

Resultado das eleições de Cipa
na Pfaudler e na CIBI

dos Santos, Ederson Barbosa da Rocha, Leila Vieira de
Moura Morais,Vinicius Wender de A. Medeiros;
Suplentes: Katia Cristina
da Silva, Pablo Augusto Santos Binotto,Ana Márcia Cursino dos Santos

Flatron

Titulares: Paulo Cesar da
Motta e Moisés Ribeiro dos
Santos
Suplentes: Luiz Gustavo
de Oliveira e Paulo Fonseca

Divisão Pfaudler:
Titular: Aleandro Júnior
de Carvalho; Suplente: José
Evanilse Leite;

Divisão Torin:
Titular: Mario Celso Inocêncio; Suplente: Sandro
Rodrigues da Silva
Resultado na CIBI:
Titulares: José Francisco
da Silva, Jetro Vieira de Assis,
Rodrigo Siqueira Silva Miranda, Ana Paula Nascimento Silva;
Suplentes: Rodrigo Carlos de Carvalho, Nilton César Figueira, Donizeti Felipe,
Cleber Vieira.

Graças ao trabalho realizado pelo Departamento de Esportes da
Prefeitura com o Projeto
Basquetebol Taubaté, que
atende a 250 crianças e
jovens, a cidade de Taubaté foi escolhida para ser
sede de um pólo do núcleo Basquete do Futuro
Eletrobrás, empresa patrocinadora oficial do basquete brasileiro.
O núcleo foi inaugurado
em Taubaté no dia 19 de
outubro com a presença
do presidente da CBB
(Confederação Brasileira
de Basketball), Carlos Nunes, e do diretor de esportes da Prefeitura de Taubaté, José Geraldo Faria
entre outras autoridades.
"O prefeito Roberto
Peixoto vem dando condições de novas parcerias com intuito de proporcionar melhor qualidade
e incentivo aos trabalhos
desenvolvidos no esporte amador, com isso, milhares de crianças poderão usufruir dos investimentos como no caso
desse grande projeto
com a entidade maior do
basquetebol nacional
CBB", afirmou o diretor
de esportes da Prefeitura, José Geraldo Faria.
O núcleo Basquete do
Futuro Eletrobrás em Taubaté atende a 250 crianças entre 7 e 18 anos, divididas em nove turmas,
no complexo Esportivo
Felix Guisard (CTI), que
fica na rua José Roberto
Bueno de Matos, n° 50.
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Agenda Cultural
UNITAU
A Universidade de
Ta u b a t é
(UNITAU)
realiza uma
campanha
de orientação de prevenção à AIDS, nesta quarta-feira, dia 4, no Projeto
UNITAU na Praça. A campanha integra as atividades
de Saúde, de Educação e
Culturais, que serão oferecidas gratuitamente à população, a partir das 8h30.
O projeto UNITAU na
Praça acontece no Parque
Dr. Barbosa de Oliveira,
Centro – Taubaté, no horário das 8h30 às 11h30.
TORNEIO
No próximo dia 08
de novembro acontece o Torneio de Bilhar na Escola Vale
do Sol, no Bairro do Bonfim a partir das 9h.
Os jogos acontecem no
sistema de bolas impares e
pares de 1 a 15 e melhor
de 3 partidas.
O campeão leva uma
Moto Zero KM, o 2º colocado ganha uma bicicleta
18 marchas e o 3º colocado ganha um relógio de
pulso. Informações com
Betinho (12) 9153-1768.
TEATRO
A Companhia de Teatro Elipse
apresenta a
peça Não
Matarás 7 e
8/11 e 28 e
29/11 no Centro Cultural
Municipal. A peça dirigida
por Silvio Medeiros Kanda
conta em seu elenco com os
atores Anibal Santos e
Eduardo Lourenço.
O Centro Cultural Municipal fica na Praça Coronel Vitoriano em Taubaté.
Informações pelo telefone (12) 3625-5140.

C ATEGORIA

Metalúrgicos de Taubaté elegem delegados
para as plenárias da FEM/CUT-SP e CNM/CUT
Na quinta-feira, dia 29, foram eleitos em assembléia na
sede do Sindicato os delegados dos metalúrgicos de Taubaté que participarão das plenárias estatutárias da FEM/
CUT-SP e CNM/CUT.
A plenária da FEM/CUT
acontecerá de 30 de novembro a 02 de dezembro, e a
plenária da CNM/CUT será
realizada nos dias 02, 03 e 04
de dezembro. As duas plenárias acontecem em São Bernardo do Campo.

Assembléia aprova os nomes dos delegados para as plenárias da CNM e FEM

O objetivo das plenárias é
definir as bandeiras de luta
dos Metalúrgicos da CUT e

os encaminhamentos da categoria para o próximo período.

Foram escolhidos como
delegados os companheiros:
FEM: Isaac, Mil, Claudio,
Nilson Costa, Cristiane Nega,
Alessandra, Gonçalo, Paulo
Dutra, e Fábio de Godoy.
Suplentes - Manuel, Sinvaldo e Moysés. Delegados natos: Biro Biro e Michele.
CNM: Isaac, Mil, Nilson
Costa, Claudio, Cristiane
Nega. Suplentes: Gonçalo e
Milson.
Delegados natos: Biro Biro,
Paulo Dutra e Michele.

L UTA

6ª Marcha da Classe Trabalhadora reforça a
Campanha pela Redução da Jornada de Trabalho
A 6ª Marcha da Classe Trabalhadora que acontece no
dia 11 de novembro em Brasília terá como principal eixo
de luta a redução da jornada
de trabalho.
O objetivo da CUT e das
centrais sindicais é justamente pressionar o Congresso
Nacional neste momento em
que a PEC 231/95 que reduz
a jornada de trabalho para 40
horas semanais sem redução
de salário está para ser votada neste mês de novembro.
A 6ª Marcha da Classe Trabalhadora também contará
com outras bandeiras de luta
como a ratificação das Convenções 151 e 158 da OIT e
a retirada dos PLs da Terceirização (4302/98 e 4330/04),

que precarizam as relações
de trabalho entre outras.
A CUT também está colocando na mídia uma grande
Campanha pela Redução da

Jornada de Trabalho entitulada “Reduz pra 40 que o Brasil aumenta”.
São várias peças publicitárias com cartazes, panfletos,

comerciais de TV, chamadas
de rádio, tudo com o objetivo de chamar a atenção da
sociedade para a importância da redução da jornada de
trabalho.
Protesto - Durante a 6ª
Marcha da Classe Trabalhadora, a CUT também realizará um protesto em frente ao
Supremo Tribunal Federal
contra os interditos proibitórios, que são ações que os
empresários utilizam para
coibir mobilizações dos trabalhadores nas portas de fábrica.
Para a CUT, esse dispositivo é desnecessário, já que a
Lei de Greve discplina as
questões ligadas às mobilizações dos trabalhadores.

S OCIEDADE

Sindicato incentiva programa de formação
para profissionais de comunicação
O Sindicato realizou na
terça-feira, dia 27, a doação
de dois computadores
completos para a Cátedra
de Jornalismo Dr. Ferdinando Salerno, um acordo de
cooperação entre o Departamento de Comunicação
Social da Universidade de
Taubaté (Unitau) e o jornal
O Valeparaibano.
A Cátedra de Estudos
Ferdinando Salerno é um
espaço de estudos complementares coordenado por
professores do curso de
Jornalismo direcionado
para a comunidade acadêmica.

O espaço funcionará nos
moldes de uma redação de
um jornal dentro do Departamento de Comunicação
Social da Unitau, e proporcionará uma ferramenta
para a formação dos estudantes de comunicação.
A entrega dos computadores foi feita pelo vicepresidente do Sindicato,
Claudemir Monteiro, o Mil,
ao chefe do Departamento
de Comunicação Social,
Marcelo Pimentel.
Segundo o vice-presidente, Claudemir Monteiro, a
entrega dos computadores
reforça o caráter de inte-

Vice-presidente Mil (ao centro) faz a entrega dos computadores na Unitau

gração do Sindicato com a
comunidade taubateana.
"O Sindicato tem uma forte relação com a Unitau, pois
hoje temos cerca de 1000
metalúrgicos associados e
dependentes que estudam na
universidade e estaremos

sempre colaborando para o
aprimoramento do ensino
em nossa região, pois acreditamos na capacitação dos
trabalhadores para a competitividade do mercado de trabalho", disse o vice-presidente do Sindicato.

