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T RAGÉDIA

Sindicato lamenta a morte
Estão abertas as inscrições para o
Concurso das Mulheres Metalúrgicas dos inocentes no Rio de
Já estão abertas as inscrições
para o Concurso Cultural da
Mulher Metalúrgica “Minha
História, Minha Luta, Minha
Vida”.
Prepare sua redação e conte
um pouco de sua história, de
seu dia a dia, de sua luta, para
todos os seus companheiros e
companheiras.
O objetivo deste concurso é
criar um painel da vida das trabalhadoras metalúrgicas, com
relatos sobre seu dia a dia
como mãe, trabalhadora, e estudante.
A redação vencedora ganhará uma viagem para Brasília
com direito a acompanhante
para conhecer a Capital do País.
Participe dessa iniciativa cultural da Secretaria das Mulheres do Sindicato.
As inscrições serão gratuitas

Janeiro

Sindicato está solidário com a dor das famílias que perderam seus filhos

Faça sua inscrição no Portal
www.sindmetau.org.br
Para mais informações ligue:
(12) 2123-4314
e poderão ser feitas na sede
do Sindicato, pelo site ou com

O Sindicato lamenta com
profundo pesar a morte de
12 crianças no massacre
ocorrido na escola Tasso da
Silveira no bairro do Realengo, no Rio de Janeiro no
dia 07 de abril.
Toda a nação brasileira
está profundamente chocada com a morte destes inocentes e com a forma como
foi planejada e executada.
Nós brasileiros não estamos acostumados com esse

os dirigentes do CSE na sua
empresa.

I MPOSTO

Devolução do Imposto Sindical será
feita nos meses de julho e agosto
O Sindicato informa que a
devolução do Imposto Sindical aos sócios da entidade
será feita por meio da isenção da cobrança das mensalidades do Sindicato nos meses de julho e agosto.
Essa medida foi aprovada
pela categoria no 4º Congresso dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região em agosto de 2009.
A medida reafirma a posição do Sindicato e da Cen-

L UTA

tral Única dos Trabalhadores que são contrários à
cobrança do Imposto Sindical, uma herança da Era Vargas que atrela os sindicatos
ao Estado.
A Central Única dos Trabalhadores defende a substituição do imposto sindical por uma contribuição
negocial aprovada em assembléia democrática dos
trabalhadores sem as amarras do Estado.

Trabalhadores repudiam
estrutura salarial na Cameron

Confira no Portal do Sindicato mais fotos desta mobilização na Cameron

CUT
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Posse contou com a presença de Carlinhos Almeida, Vicentinho e Isaac

Aconteceu no último sábado, dia 09, a posse da nova diretoria do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba.
Na solenidade, foi reconduzido à Presidência do Sindicato o companheiro José Carlos para mais um mandato.

tipo de tragédia, que é mais
comum em países que possuem uma cultura armamentista como os EUA.
É necessária a implantação de mais políticas públicas no país para barrar o
avanço da cultura da violência entre nossos jovens.
Deixamos aqui nossas
condolências e nossa solidariedade às famílias das
vítimas nessa hora de tristeza.

O Sindicato parabeniza os
companheiros Condutores
que sempre representaram
os trabalhadores com honestidade e transparência,
defendendo os interesses da
categoria e seus direitos no
dia a dia.

Os trabalhadores na Cameron estiveram mobilizados na quarta-feira, dia 06, em
protesto contra o plano de
estrutura salarial da empresa que foi protocolado na
Delegacia Regional do Trabalho de São José dos Campos.
De acordo com o Comitê
Sindical de Empresa (CSE) na
Cameron, a estrutura salarial protocolada não contempla as reivindicações dos tra-

balhadores.
Além disso, o plano foi elaborado de forma unilateral,
sem a consulta aos trabalhadores ou participação do Sindicato.
A Cameron deve ser mais
responsável com os direitos
e as contrapartidas dos trabalhadores.
O Sindicato estará atento
às ações da empresa em respeito ao trabalhador.
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H OMENAGEM

Solenidade comemora o Dia do
Metalúrgico na Câmara Municipal
Na próxima segunda-feira,
dia 18, às 20h, acontece na
Câmara Municipal de Taubaté a solenidade comemorativa do Dia do Metalúrgico.
A homenagem foi aprovada
por meio de projeto de lei
da Câmara Municipal por
iniciativa da vereadora Maria Teresa Paolicchi.
Na ocasião serão homenageados os metalúrgicos Gonçalo Campos, dirigente do
Comitê Sindical dos Aposentados, Michele Ciciliato, dirigente do CSE LG e da
CNM/CUT e Isaac do Carmo, presidente do Sindicato.
“A categoria metalúrgica
contribui de forma fundamental para o crescimento
de nossa cidade e essa homenagem reconhece a im-

portância de todos os trabalhadores para o desenvolvimento econômico e social
de Taubaté e Região”, afirma a vereadora Maria Teresa Paolicchi.

O Dia do Metalúrgico é
oficialmente comemorado no
dia 21 de abril, data em que
também se comemora o Dia
de Tiradentes.

MP PLASTICS

Trabalhadores debatem
pauta de reivindicações

O momento é de unidade e mobilização dos trabalhadores na MP Plastics

Os trabalhadores na MP
Plastics estiveram reunidos
em uma plenária na sede do
Sindicato no último domingo, dia 10.
Os partidipantes da plenária debateram questões relativas às condições de trabalho, e à saúde do trabalhador na empresa.

O ponto principal da plenária, porém, foi o fechamento da PLR dos trabalhadores
na MP Plastics.
Para isso será necessária a
unidade dos trabalhadores e
a presença nos debates que
serão realizados, fortalecendo a mobilização pela conquista da PLR.

S OLIDARIEDADE

Sindicato marca a primeira reunião da
Campanha do Agasalho 2011
O Sindicato informa que a
primeira reunião de organização da Campanha do Agasalho 2011 será realizada no
dia 06 de maio, às 10h, na
sede do Sindicato.
As entidades assistenciais
que desejarem participar da
Campanha do Agasalho de-

vem participar desta reunião
de organização.
Esta será a 8ª edição da
Campanha do Agasalho e a
organização espera mais uma
vez mobilizar nossa cidade.
Não fique de fora participe!! Informações pelo telefone (12) 2123-4314.

Curtas
2º Torneio de
Futebol Society
faz parte das
comemorações
do Dia do
Metalúrgico

No próximo domingo,
dia 17, acontece a partir
das 8h no SESI de Taubaté
o 2º Torneio de Futebol
Society dos Metalúrgicos
de Taubaté.
O torneio faz parte das
comemorações do Dia
do Metalúrgico, que é celebrado no dia 21.
Participam do torneio
16 equipes de empresas
da base metalúrgica de
Taubaté como Ceva, Autometal,Alstom, Daruma,
Volks, Ford, Autoliv, Daido, Gestamp, MP Plastics,
LG, SM, Cameron, Comau
e equipes do SESI e do
Sindicato.
O principal objetivo do
torneio é a confraternização e a unidade dos metalúrgicos de Taubaté.
“Convidamos todos os
trabalhadores e suas famílias para torcer pelas
equipes que estarão participando do torneio.
Será um dia de muita festa e comemoração para a
nossa categoria”, disse o
vice presidente do Sindicato, Claudemir Monteiro, o Mil.
Em 2010, a equipe campeã foi a da MP Plastics.
Para o presidente Isaac
do Carmo, essa é mais
uma oportunidade para a
categoria metalúrgica demonstrar a sua unidade.
“Sabemos que a família
metalúrgica é muito unida e contamos com a presença desta torcida neste
domingo, no SESI”, disse o
presidente Isaac.
O SESI Taubaté fica na
Av. Voluntário Benedito
Sérgio, 710, Estiva.
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Agenda Cultural
LOBATO
A Prefeitura de
Ta u b a t é
abre oficialmente
nesta terça-feira, 12
de abril, às
9 horas, no Sítio do Picapau Amarelo, a 59a Semana Monteiro Lobato. Neste ano, a semana se estenderá até o dia 18 de abril,
com uma extensa programação, que inclui apresentações musicais e teatrais, oficinas e exposições. As atividades da semana serão realizadas no
próprio Sítio do Picapau
Amarelo, no Parque Municipal Vale do Itaim, no
Parque Monteiro Lobato
e no Horto Municipal
Renato Corrêa Pena.
CURSOS
O Sesc
Ta u b a t é
inicia em
abril cursos gratuitos de Teatro e Dança de Rua
para Adolescentes. As atividades, com duração de
3 meses, fazem parte do
projeto Alternativas, espaço que possibilita a expressão de diversas linguagens artísticas, para
jovens de 13 a 24 anos.
O Sesc Taubaté fica na
Avenida Milton de Alvarenga Peixoto, 1264, no
Esplanada Santa Terezinha.
Informações: (12) 36344000.
QUIRIRIM
Este ano,
a 22ª Festa
da Colônia
Italiana de
Quiririm
vai contar
com duas
semanas
de programação. O evento começa no dia 28 de
abril e termina em 8 de
maio. Os eventos estão
distribuídos entre os dias
28 abril a 1 de maio e 5 e
8 de maio.

C ONQUISTA

Metalúrgicos de Taubaté fortalecem
representação da FEM/CUT-SP
Os Metalúrgicos de Taubaté fortaleceram a FEM/
CUT-SP no 6º Congresso
da Federação Estadual dos
Metalúrgicos da CUT com
a reeleição do presidente
Valmir Marques da Silva, o
Biro Biro, para a gestão
2011-2014.
O fortalecimento da FEM/
CUT-SP também foi marcado pela eleição dos companheiros Nilson Costa na secretaria de Organização e
Nilson Coutinho, na secretaria de Saúde e Meio Ambiente, ambos metalúrgicos
na Volks de Taubaté. A com-

Plenário do 6º Congresso elege a nova direção da FEM/CUT-SP

panheira Claudia Albertina
da Silva Pinto, a Claudinha
da Ford de Taubaté, integra
a direção como titular do
Conselho Fiscal.
Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, as
análises de conjuntura e trocas de experiência no
6ºCongresso possibilitarão
avanços na Organização dos
Trabalhadores metalúrgicos
do Estado de São Paulo
Os Metalúrgicos de Taubaté participaram do 6º
Congresso da FEM/CUT-SP
com 15 delegados e 05 suplentes.

M ULHERES

Cartilha mostra as principais
conquistas da Mulher Metalúrgica
No 6º Congresso foi realizado o lançamento da cartilha “Trabalhadoras em Luta”,
que destaca as principais lutas e conquistas das mulheres metalúrgicas no Estado
de São Paulo e o perfil das
dirigentes sindicais.
Elas têm o segundo grau
completo, possuem de 16 a
24 anos de trabalho, se dividem entre a fábrica e os cuidados com a casa, ganham
menos e trabalham mais. Este
é o perfil das mulheres dirigentes metalúrgicas do Esta-

do de São Paulo.
Os sócios podem retirar a
Cartilha na sede do Sindicato, ou baixar a versão em
PDF no Portal do Sindicato:
www.sindmetau.org .br

Emprego metalúrgico paulista
cresce 48,6%, aponta Dieese
O emprego na indústria
metalúrgica paulista registrou, nos últimos 16 anos,
um crescimento de 48,6%,
passando de 762 mil (1995)
novos postos para 1,031
milhão, em novembro de
2010. O Estado de São Paulo concentra quase a metade (45,8%) do total de metalúrgicos do Brasil. Na região
sudeste, o Estado lidera o

número de empregos metalúrgicos, concentrando 70%
das vagas de todo o País.
Estas são algumas das
principais conclusões da
Pesquisa inédita “O Perfil do
Metalúrgico no Estado de
São Paulo”, elaborada pelas
Subseções do Dieese da
FEM/CUT-SP e da CNM/
CUT, e divulgada no 6º Congresso da FEM.

