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NOVOS T EMPOS

Redução do IPI aumenta em 5,4%
a venda de veículos novos em maio
A redução do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos novos
e os juros mais baixos estimularam a venda na indústria
em maio.
De acordo com a Anfavea,
foram vendidas 246.978 unidades no mês passado, volume 5,4% superior ao resultado registrado em abril e 2,1%
maior que maio de 2008.
De janeiro a maio, foram
comercializadas 1,15 milhão
de unidades, resultado 0,1%
menor que o volume de vendas no mesmo período do
ano passado.
Para a Anfavea, este é um
ótimo resultado, considerando que 2008 foi um ano com
recorde de vendas de
2.820.347 veículos.
Para o Sindicato, as vendas
mostram que as Montadoras

De janeiro a maio, foram comercializadas 1,15 milhão de unidades

passam por um bom momento econômico que deve ser
revertido em contrapartida

para os trabalhadores na
Campanha Salarial que se
aproxima.

L UTA

Trabalhadores na Cibi discutem a PLR 2009
em reunião na sede do Sindicato
Cerca de 50 trabalhadores
na Cibi estiveram reunidos
na sede do Sindicato na última sexta-feira, dia 05, para
discutir a PLR 2009.
Os trabalhadores estão insatisfeitos com a postura da
empresa em relação à PLR e
estão mobilizados pela conquista de um valor que contemple a categoria.
Parabéns aos companheiros pela unidade e pela disposição de luta.
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Reintegração de Cuba à
OEA cria nova relação dos
EUA com a América Latina

O governo Lula considerou positiva a decisão da
Organização dos Estados
Americanos (OEA) de revogar o artigo da resolução de
1962 que excluiu Cuba do
grupo. O assessor para assuntos internacionais da
presidência da República,
Marco Aurélio Garcia, disse
à Agência Brasil que a decisão da OEA cria um novo
ambiente na relação dos Estados Unidos com a América Latina.

Segundo ele, a reintegração de Cuba à organização
reflete a mudança de tom na
diplomacia norte-americana
inaugurada pelo governo de
Barack Obama. “Tudo que
vai nessa direção é muito
positivo, porque cria um
novo ambiente na América
Latina”, afirmou Garcia.
Cuba foi expulsa da organização há 47 anos. Na época, o
grupo entendeu que a ilha era
uma ameaça à paz já que era
aliada da União Soviética.
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C ONQUISTA

1ª parcela da PLR na Ford injeta
R$ 4,6 milhões na economia de Taubaté
Os trabalhadores na Ford
de Taubaté aprovaram em assembléia na terça-feira, dia
02, a proposta da PLR para
o ano de 2009.
A proposta aprovada garante já neste mês de junho
a injeção de cerca de R$ 4,6
milhões na economia de Taubaté e região.
Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, a proposta aprovada representa
uma importante conquista
para os trabalhadores na Ford.
"Estamos trabalhando com
o objetivo de buscar valores
maiores que do ano passado
para as PLRs em todas as em-

Trabalhadores na Ford aprovam a proposta da PLR 2009; proposta aprovada garante geração de renda para o município

presas e conseguimos garantir esse patamar superior para
os trabalhadores na Ford", disse o presidente Isaac.

"Mais uma vez garantimos
a geração de renda para os
trabalhadores, e colocamos
a economia de Taubaté e re-

gião em um cenário positivo
em relação ao desenvolvimento econômico e social",
afirmou ainda Isaac.

50 ANOS

Plenária dos trabalhadores na Ford
elege delegados para o 4º Congresso
A preparação do 4º Congresso dos Metalúrgicos de
Taubaté teve início neste domingo, dia 07, com a realização da Plenária Preparatória
dos trabalhadores na Ford na
sede do Sindicato.
Em uma demonstração de
Democracia e organização
da categoria, pela primeira
vez na história dos congressos do Sindicato, os delegados estão sendo escolhidos
pelos trabalhadores.
Durante a plenária, foram
criados três grupos de trabalho que debateram propostas
e encaminhamentos para o
4º Congresso com base nos
temas "Sindicato e Sociedade", "Organização nos Locais
de Trabalho, Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente", e
"Sindicato e Política Industrial".
As propostas encaminhadas sobre os temas pelos grupos de trabalho foram votadas e aprovadas pelos sócios
presentes na plenária e serão
incluídas no caderno de texto do 4º Congresso dos Metalúrgicos de Taubaté.

Acima: os trabalhadores na Ford aprovam os nomes dos 26 delegados que
participarão do 4º Congresso dos Metalúrgicos de Taubaté;
Abaixo: Grupos de trabalho debatem as propostas para o Congresso.

Em seguida os sócios presentes votaram e aprovaram
os nomes dos 26 delegados
que representarão os trabalhadores na Ford durante o
Congresso.
Para o presidente do Sindi-

cato, Isaac do Carmo, foi uma
plenária bastante produtiva e
teve início um processo democrático de construção do
4º Congresso da categoria.
"É importante que o exemplo dos trabalhadores na

Ford seja seguido pelos companheiros dos demais grupos
e empresas em suas plenárias, para que tenhamos um
Congresso representativo
para o futuro de nossa categoria", disse Isaac.

Atenção sócio: Não deixe de participar das plenárias de seu grupo ou empresa
A participação dos sócios trabalhadores nas plenárias preparatórias é fundamental para a realização de um Congresso
expressivo e democrático para a categoria. Não deixe de contribuir para o futuro de nossa categoria.

Próximas Plenárias:
Grupo 3 (Autopeças): dia 28 de junho; Volkswagen: dia 5 de julho; Grupos 2, 8 e LG: dia 12 de julho

Curtas
Vestibular
UNIMES
VIRTUAL
INSCRIÇÕES
ABERTAS!!!

O Sindicato informa que
estão abertas até o dia 17
de Junho as inscrições
para o vestibular da UNIMES VIRTUAL.
A prova será realizada
no dia 21 de junho e o início das turmas é no mês
de Agosto.
Não perca essa oportunidade de fazer um curso
de Nível Superior à Distância com qualidade e a
um preço acessível nas
seguintes áreas:
Bacharelado:
Administração
Ciências Contábeis;
Licenciatura:
Artes Visuais
Ciências Biológicas
Ciências Sociais
Filosofia
Física
Geografia
História
Matemática
Letras
Pedagogia
Química
Tecnólogo:
Superior em Gestão
de Petróleo e Gás
E mais: Tecnologia em
Gestão da Produção Industrial e Tecnologia em
Logística.
Informações pelo telefone (12) 3633-4601.

CIP
A
CIPA
Eleição da Cipa
na Metform
O Sindicato informa que
está em andamento o processo eleitoral da Cipa 2009
-2010 na Metform.
A eleição deverá ser realizada no dia 1º de Julho. Participe!!!
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Agenda Cultural
FESTA
De 04 a
21 de junho acontece a 4ª
Festa do
Nordestino, no
Bairro do
Bonfim
em Taubaté, com comidas
típicas, barracas, parque de
diversões e bailes de forró gratis. A abertura oficial acontece no dia 06 de
junho às 19h. Informações
pelos telefones (12) 91531768 e (12) 3132-593.
HUMOR
Marcelo Mansfield Nocaute
- Stand
up comedy com
humorista de Terça Insana e Zorra Total.
O show de humor estreou
em São Paulo no início do
mês de abril deste ano
com grande sucesso. No
roteiro estão antigas fórmula de humor, como piadas sobre portugueses e
outras. Data: 21/6/2009;
Horário: 20h; Local: Associação de Taubaté; Informações: (12) 3634-8566.
FESTA JUNINA
Sertão
com arrasta pé
no Sesc
Taubaté.A
rica cultura do nordeste brasileiro é
homenageada e apresentada em shows, culinária temática, oficinas e outras
atrações. Dia 18, banda Bicho de Pé; dia 19, Banda de
Pífaros de Caruaru; dia 20,
banda Peixe Elétrico e dia
21, banda Moxotó.A dupla
de emboladores Peneira e
Sonhador se apresenta nos
dias 18 e 20 e a dupla de
repentistas Sebastião Marinho e Titico Caetano
nos dias 19 e 21. Local: Sesc
Taubate. Informações: (12)
3634-4000.
Fontes: Valeparaibano e
Afinidades Eletivas

P LENÁRIA R EGIONAL

Metalúrgicos da FEM/CUT realizam
plenária para a Campanha Salarial 2009
Os Metalúrgicos da CUT
do Estado de São Paulo estiveram reunidos na 3ª plenária regional da FEM/CUTSP em preparação para a
Campanha Salarial 2009, realizada no último sábado, dia
06, na sede do Sindicato.
A plenária contou com a
presença de dirigentes de
sindicatos de Taubaté, ABC,
Itu, Cajamar, Sorocaba, Monte Alto, Matão, Pindamonhangaba e São José dos
Campos (Sindiaeroespacial).
Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da
FEM/CUT-SP, Valmir Marques da Silva, o Biro Biro,
que agradeceu a acolhida
feita pelos Metalúrgicos de
Taubaté e destacou a importância das plenárias regionais para a construção da
Campanha Salarial.
Durante a plenária, foram
debatidas as propostas
apresentadas pelos sindicatos presentes para inclusão
nas cláusulas sociais da Campanha Salarial de 2009.
As propostas apresenta-

Acima: o presidente da FEM/CUT-SP,
Biro Biro, fala sobre o papel das
plenárias regionais;
Ao lado: o presidente do Sindicato,
Isaac do Carmo, ressalta os desafios da
Campanha Salarial 2009.

das nas três plenárias regionais realizadas serão agora
analisadas pela Assessoria
Jurídica da FEM/CUT-SP e
depois serão submetidas à
aprovação na Plenária Estatutária da entidade, que
acontece no dia 27 de junho,
na sede do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, em
São Bernardo do Campo.

Segundo o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté, Isaac do Carmo,
esta será uma Campanha
Salarial em que a unidade
dos trabalhadores será essencial para a obtenção dos
objetivos da categoria.
"Sabemos que nossa categoria tem uma disposição de
luta muito grande e estare-

mos unidos até a vitória nesta Campanha Salarial", disse
Isaac.
A FEM/CUT-SP representa 280 mil metalúrgicos no
Estado de São Paulo com
datas base em setembro
(Montadoras, Autopeças,
Aeroespacial, Fundição e
Grupos 2 e 8) e novembro
(Grupo 10).

S OCIAL

Alunos recebem certificados na Padaria Escola
do Projeto Esperança
Na sexta-feira, dia 05,
aconteceu a entrega dos
certificados de conclusão
de curso para mais uma turma formada pela Padaria
Escola do Projeto Esperança, no Jardim Sonia Maria
em Taubaté.
Essa é a oitava turma formada pela Padaria Comunitária do Projeto Esperança, que foi construída com
recursos dos trabalhadores
na Volkswagen através do
Programa Uma Hora Para
o Futuro, sob a supervisão
do Sindicato, da Comissão
de Fábrica e da ONG Terre des Hommes.

Alunos da turma formada pela Padaria Escola, voluntários do Projeto Esperança e o diretor Cultural Baiano

Segundo o diretor cultural do Sindicato, Raimundo
Dias Pires, o Baiano, é uma
grande alegria ver o progresso das crianças e ado-

lescentes da comunidade.
“Temos a certeza que essas crianças, adolescentes e
até adultos tem agora uma
chance de obter uma vida

melhor e mais digna atráves da ajuda e da qualificação oferecida pelo Projeto Esperança”, disse Baiano.

C ONQUISTAS

Acordos de PLR aprovados na Metform e na Elec de Tremembé
Mais dois acordos de PLR
foram aprovados na semana passada pelos trabalhadores.

Foram aprovados acordos
na Metform, com pagamento de 1º parcela neste mês
de junho e 2ª parcela em ja-

neiro de 2010, e também na
Elec de Tremembé, com pagamento nos meses de julho
de 2009 e janeiro de 2010.

Parabéns aos trabalhadores na Metform e na Elec
pela unidade, mobilização
e conquista.

