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Sindicato participa de marcha no Dia Países sul-americanos
discutem juventude e
da Consciência Negra em Caraguá

Os metalúrgicos de Taubaté participaram na sexta-feira, dia 20, das atividades em
comemoração ao Dia da
Consciência Negra na cidade de Caraguatatuba.
Organizadas pelo Movimento Negro de Caraguá as
atividades contaram com uma
marcha que percorreu as principais ruas da cidade e com
uma celebração ecumênica.
Também houve apresentações culturais de moçambi-

que, samba de roda, puxada
de rede, muculelê, dança Afro
Marabaxo e pagode.
O Sindicato foi representado no evento pela companheira Lourdes, da Secretaria da Igualdade Racial e pelos companheiros Amarildo
(CSE Autoliv), Ildeo e Irineu.
O Dia da Consciência Negra marca a luta contra a desigualdade. O movimento negro tem conseguido recentemente conquistas como a

C ONVÊNIO

ITES tem inscrições abertas para o
Vestibular 2010
O Sindicato informa que o
Instituto Taubaté de Ensino
Superior (ITES) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2010 - 1º semestre, com duas opções de
prova: prova tradicional ou
por agendamento.
As inscrições podem ser
feitas pela Internet, no site

EXPEDIENTE
“O Metalúrgico” é uma publicação
semanal do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e Região
sob a responsabilidade do
Departamento de Comunicação e
Imprensa.
Diretor de Comunicação e Imprensa:

www.ites.edu.br ou presencialmente. O ITES oferece os
cursos superiores tradicionais de Administração, Ciência da Computação, Comunicação Social, Fisioterapia e Turismo. Oferece também os
cursos superiores de menor
duração (2 anos) de Comércio Exterior, Gestão Comer-

cial, Gestão de Recursos Humanos e Gestão de Turismo.
Sócios do Sindicato e dependentes têm desconto de
10% nas mensalidades.
Informações pelo telefone
(12) 3635-4553 ou no endereço Rua Bahia, 44, Jardim dos
Estados, Taubaté/SP, no horário das 14 às 23h.
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Encontro reuniu jovens de diversas centrais sindicais em Brasília

O Sindicato participou nos
dias 19 e 20 de novembro
em Brasília de uma oficina
com jovens da Argentina, Brasil, Chile, Uruguai e Paraguai
que teve como tema Trabalho Decente e Juventude.
Durante dois dias, os jovens trocaram experiências
sobre a temática da inclusão
do jovem no mercado de trabalho. Os metalúrgicos de
Taubaté foram representados nesse debate pela companheira Amanda, do CSE LG
Electronics.
A OIT (Organização Inter-

nacional do Trabalho) tem a
meta de trabalhar por políticas que promovam uma melhor formação e inserção dos
jovens no mercado de trabalho.
As centrais sindicais reivindicaram no encontro espaço
para que suas juventudes participem da elaboração do
Plano Nacional de Trabalho
Decente, com implantação e
ampliação do Sub comitê de
Juventude no âmbito do Governo Federal, e a criação de
um fórum permanemte sobre a questão no Brasil.

S INDICAL

CUT vence eleição dos
metalúrgicos de
Pindamonhangaba
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Sinvaldo dos Santos Cruz

Gabriela P.M. Candido (MTb 49.086)

trabalho decente

Foto: Guilherme Moura

Secretaria da Igualdade Racial marca presença no Dia da Consciência Negra

aprovação do Estatuto da
Igualdade Racial na Câmara
dos Deputados, projeto que
agora depende de votação
no Senado.
Segundo pesquisa do Dieese divulgada na semana passada, entre 2004 e 2008 os
negros melhoraram de posição no mercado de trabalho,
mas ainda ganham menos que
os brancos nas seis regiões
metropolitanas brasileiras.
É sinal de que muito ainda
precisa ser feito para garantir a igualdade para os negros
no mercado de trabalho e na
questão salarial, principalmente para as mulheres.
20 de Novembro - A data
lembra a morte de Zumbi dos
Palmares em 1665.
Zumbi foi um dos últimos
líderes do Quilombo dos Palmares em Alagoas e a luta pela
liberdade representa hoje a
luta dos negros pela igualdade racial.

Após diversas cobranças, o
Sindicato e a Comissão de
Fábrica, conquistaram para os
trabalhadores a renovação do
convênio médico do Hospital São Lucas com a empresa
Volkswagen.
A renovação do convênio

se deu na última sexta-feira,
dia 20.
Sendo, o Sindicato e a Comissão de Fábrica informam
os trabalhadores na Volkswagen que o atendimento no
Hospital São Lucas continua
acontecendo normalmente.

Companheiro Romeu, Biro da FEM, Milson da CUT Vale e o presidente Isaac

A Chapa 3 da CUT venceu
na semana passada a eleição
para a nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de
Pindamonhangaba.
Encabeçada pelo companheiro Romeu, a Chapa 3 teve
1.600 votos.
A chapa 1 da Força Sindical teve 556 votos, enquanto
a chapa 4 do Conlutas teve
118 votos, e a chapa 5 (independente) teve 10 votos.
Vale a pena destacar que a
Chapa da CUT enfrentou a
tudo e a todos, derrotando
chapas da Força Sindical e do
Conlutas, com apoio do trabalhador que reconhece a

seriedade da Central Única
dos Trabalhadores.
Parabéns aos metalúrgicos
de Pindamonhangaba que reconhecem na CUT uma central verdadeiramente de lutas
e que garante conquistas para
a Classe Trabalhadora e para
o povo brasileiro.
“Esta foi sem dúvida uma vitória importantíssima para a
categoria metalúrgica em nossa região, fortalecendo as bandeiras de luta da CUT pelos
trabalhadores e pelo desenvolvimento do Vale do Paraíba”,
disse o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, Isaac dos Carmo.
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Unidade e mobilização garantem
PLR 2009 na LG Electronics
Os trabalhadores na LG
Electronics aprovaram a PLR
2009 em assembléia realizada manhã desta segunda-feira, dia 23. A proposta aprovada garante um valor total
de R$ 4mil, o que representa um aumento de 8,2% em
relação à PLR de 2008.
A primeira parcela já foi
paga no mês de junho aos
trabalhadores e o pagamento da segunda parcela acontece no mês de dezembro.
A PLR foi conquistada graças à unidade e a disposição
de luta dos trabalhadores e
trabalhadoras na LG.

Trabalhadores aprovam a proposta da PLR 2009 na LG Electronics - 2ª parcela será paga no mês de dezembro

V ITÓRIA

Trabalhadores aprovam PLR na Alstom
A PLR 2009 dos trabalhadores na Alstom foi aprovada em assembléia realizada
na sexta-feira, dia 20.
A proposta aprovada pelos trabalhadores garante
um pagamento no valor mínimo de R$ 4.500,00 de
acordo com o sistema de
variáveis e as metas da empresa.
O acordo garante também
um reajuste médio de 26%
na PLR dos trabalhadores na
Alstom em relação ao ano
de 2008.

O presidente Isaac apresenta a proposta aos trabalhadores na Alstom

C IPA

M AIS CONQUISTAS

Acordos de PLR também são
aprovados na Mubea e na SM

Trabalhadores aprovam aproposta de PLR 2009 em assembléia realizada na Mubea no dia 18 de novembro

Na semana passada também foram aprovados os
acordos de PLR 2009 na
Mubea e na SM Sistemas
Modulares.
Os trabalhadores na Mubea aprovaram a proposta
em assembléia realizada no

O pagamento da 1ª parcela da PLR acontece neste
mês de dezembro e a segunda parcela será paga no mês
de junho de 2010.
Foram realizadas 9 rodadas de negociação entre Sindicato, Comissão de PLR e
empresa para a construção
da proposta.
Parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras na Alstom por mais esta conquista que foi resultado da mobilização, unidade e disposição de luta da categoria.

dia 18, garantindo até agora
um valor de R$ 2.280,00
com um aumento de 28% no
valor da PLR.
Na SM, os trabalhadores
fizeram assembléia na sextafeira, dia 20, e aprovaram a
proposta no valor de R$

3.300 que garante um aumento de 50% em relação à
PLR de 2008.
Na SM também foi aprovada a compensação dos dias
24 e 31 de dezembro no sábado, dia 12/12/09, em jornada de 6 horas.

Confira o resultado
da eleição da Cipa
2010 na Volkswagen
Estamparia:
Titulares: Jobel e Baiano
Preto; Suplentes: Tonhão e
Fordinho;
Armação:
Titulares: Tatu, Melão, e Irmão; Suplentes: Paulão e Comedor;
Pintura:
Titulares: Pinguim e Cruz;
Suplente: Guedes;
Montagem Final:
Titulares: Maluco, Pierre e
Delfim; Suplentes: Otávio e
Zada;
Engenharia, Processo e
Manutenção:
Titular: Jair Rosa;
Suplente: Matão;
Fat. Durabilidade, Logística, RH, QA e outros:
Titular: Flavinho;
Suplente: Donizete;

Curtas
Burrinho
conhece rivais
da 1ª fase da
Copa SP

O Taubaté já sabe quais
serão os adversários na
primeira fase na Copa
São Paulo de Futebol.
A competição, considerada a principal das categorias de base do Brasil,
terá início no dia 3 de janeiro.
O Alvi Azul está no grupo S e vai enfrentar o
Flamengo-RJ, Paulista de
Jundiaí e Shallon, de Rondônia.
Ao todo, 92 equipes
estarão divididas em 23
chaves e vão disputar o
título do torneio que terá
a final no dia 25 de janeiro, data que é comemorado o aniversário da cidade de São Paulo.
A tabela ainda não foi
divulgada pela Federação
Paulista de Futebol.A inscrição de atletas deve ser
feita até o dia 30 de novembro.
Fonte: Burro da Central

Pimentel disputa
o Pan-americano
na Colômbia

O triatleta de Taubaté
Alessandro Pimentel embarca nesta semana para
a cidade de Cali, na Colômbia, onde vai disputar,
no dia 29 de novembro,
o Campeonato Pan-americano de Longa Distância de Triatlhon.
A prova terá um percurso de 2km de natação,
90km de ciclismo e 21km
de corrida e será realizada em uma altitude de
aproximadamente 3 mil
metros.
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Agenda Cultural
EXPOSIÇÃO
O Sesc
Ta u b a t é
promove,
de 09 de
outubro a
29 de novembro, a
exposição Brinquedo Meu,
um tempo que não se perdeu. A exposição acontece das 13h às 22h. No sábado e domingo, das 10h
às 18h.
O Sesc Taubaté fica na
Avenida Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto,
1264, na Esplanada Santa
Terezinha. Mais informações (12) 3634-4000.
SHOW
O cantor
Emmerson
Nogueira
se apresenta no próximo sábado, dia 28,
às 23h, no Lorena Via Dutra KM 57. Após morar
uma temporada nos Estados Unidos, especializouse em interpretar canções
em inglês, nos mais variados estilos, o cantor e violinista, nascido em Belo
Horizonte, ficou conhecido nacionalmente ao fazer
versões de clássicos de
Supertramp, Beatles, Creedence Clearwater Revival e Pink Floyd entre tantos outros das décadas de
70 e 80. Informações pelo
telefone Informações: (12)
9154-9184.
PRESÉPIOS
A Prefeitura encerra no próximo sábado, 28 de
novembro,
o prazo das
inscrições para o 18º Concurso de Presépios. A comissão julgadora visitará
os presépios inscritos entre os dias 11 e 15 de dezembro, no período noturno, sempre acompanhada
de um grupo de Folia de
Reis. Informações pelo telefone 3621-6040.

D IEESE

13º Salário vai injetar R$ 129 milhões na
economia de Taubaté e região, aponta Dieese
Segundo levantamento da
Subseção Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região, cerca de R$ 129 milhões devem ser injetados na
economia de Taubaté e região até o final de 2009 com
o pagamento do 13º salário
dos trabalhadores com carteira assinada.
De acordo com o Dieese,
78.502 trabalhadores serão
beneficiados. A pesquisa é
baseada em dados da Relação
Anual de Informações Sociais
(RAIS) e do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (CAGED), ambos do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) registrados até
setembro de 2009.
Dos 78.502 trabalhadores
com carteira assinada que devem ser beneficiados pelo pagamento do 13º salário, aproximadamente 40.068 são trabalhadores do setor de serviços, o que corresponde a

Metalúrgicos
representam 40,56%
do valor total do
13º em Taubaté

13º Salário vai injetar R$ 129 milhões na economia de Taubaté e Região

51,40% do total. Os trabalhadores das indústrias metalúrgicas (16.397 pessoas) correspondem a 20,89% do total.
Na distribuição do 13º salário 6,22% - cerca de R$ 8 milhões - serão pagos ao setor
de indústria (excluindo metalúrgicas), enquanto 41,01% do
total (R$ 52,9 milhões) vão

para os trabalhadores no setor de serviços. Os trabalhadores no comércio recebem
10,14% (R$ 13,08 milhões) e
os trabalhadores na construção civil recebem R$ 2,42 milhões ou 1,88% do total. Os
trabalhadores das atividades
rurais ficarão com R$
239.798 (0,19%).

De acordo com a pesquisa do Dieese, a categoria metalúrgica é reponsável pela injeção de R$ 52
milhões do total de R$
129 milhões do 13º salário até o final de dezembro.
O valor a ser injetado
pela categoria metalúrgica representa 40,56% do
total.
Segundo o presidente
Isaac do Carmo, os números mostram a força do
setor metalúrgico na economia de Taubaté e região.
“Essa força vem dos trabalhadores e por isso vamos
sempre lutar para avançar
nas suas conquistas e direitos”, disse Isaac.

O RGANIZAÇÃO

Seminário define plano de ações dos
trabalhadores na Ford de Taubaté e no ABC
Nos dias 18 e 19 de novembro aconteceu na cidade de
Ubatuba o seminário de planejamento dos trabalhadores
na Ford de Taubaté e do ABC.
O seminário teve como
principal objetivo a elaboração de um plano de ações
que terão como objetivo fortalecer a representação dos
trabalhadores.
Durante dois dias foram
debatidos temas em comum
nas duas plantas e questões
específicas de cada CSE, Comissão de Fábrica e do SUR
(Sistema Único de Representação) no ABC, com a participação de 30 representan-

Representantes dos trabalhadores na Ford de Taubaté e de São Bernardo definiram plano de ação conjunta no seminário

tes dos trabalhadores nas
plantas da Ford de Taubaté e
São Bernardo.
"Este seminário foi muito

importante porque foi um
ponto de partida fundamental para uma meta maior que
é a unidade de dos trabalha-

dores de todas as plantas da
Ford no Brasil", disse o vicepresidente do Sindicato
Claudemir Monteiro, o Mil.

Montadoras anunciam investimentos em produção
A Ford planeja investir
R$ 4 bilhões em suas unidades no Brasil até o ano
de 2015.
Parte deste investimento
será destinada à unidade da
Ford em Camaçari na
Bahia. A unidade de Taubaté já foi contemplada com

um investimento de R$ 600
milhões que estão sendo investidos na produção do
novo motor da linha Sigma.
O objetivo dos investimentos da empresa é expandir a
produção e aproveitar o
crescimento que se espera na
maior economia da América

Latina que é o Brasil.
Volks - A montadora alemã também pretende investir 19, 9 bilhões de Euros em
suas operações mundiais entre 2010 e 2012.
Cerca de 13,3 bilhões de
Euros desse investimento em
fábricas, propriedades e

equipamentos serão destacados para modernização e
expansão de sua linha de
produtos. A expectativa da
Volks é que entre 2010 e
2012 a relação entre investimentos e vendas seja de
6% em média, segundo comunicado da empresa.

