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Centrais pedem para
setembro votação da PEC
sobre redução da jornada

Isaac e o deputado federal Vicentinho, autor PEC da redução de jornada

A pedido das centrais sindicais, o presidente da Câmara, Michel Temer, estuda a
possibilidade de votar, na primeira quinzena de setembro,
a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 231/95, de
autoria do deputado federal
Vicentinho (PT-SP), que reduz a jornada de trabalho de
44 para 40 horas semanais

sem reduzir salários e aumenta o valor da hora extra
de 50 para 75%.
Os líderes sindicais argumentam que a votação na
Câmara deve acontecer em
breve, pois o rito processual
do projeto é longo - a PEC
ainda será votada no Senado
e, posteriormente, em segundo turno na Câmara.

Temer adverte que a confirmação desta data dependerá do resultado dos debates na reunião da Comissão
Geral da Câmara dos Deputados para debater a jornada de trabalho, que acontecerá provavelmente no dia
18 de agosto. "Vamos primeiro trabalhar o consenso da
matéria antes de submetê-la
ao plenário", explicou.
As centrais também exigem que a votação seja exibida em telões do lado de
fora do Congresso Nacional,
para que o trabalhador possa acompanhar o desfecho
da luta.
A última redução na jornada de trabalho ocorreu em
1988 com a nova Constituição.

C ONVÊNIO

OdontoCAP oferece condições especiais para
implantes dentários e clareamento
O Sindicato e a OdontoCAP firmaram uma parceria
para atender cada vez melhor a todos os associados e
dependentes.
A OdontoCAP é uma empresa de saúde bucal que tem
como foco principal uma
odontologia de ponta a valores acessíveis, principalmente a vocês associados e
dependentes, que terão benefícios especiais, com des-

EXPEDIENTE

contos sobre a tabela nos
tratamentos clínicos e nas
mensalidades do tratamento.
Além destes serviços, a
OdontoCAP oferece condições especiais para clareamento e implantes dentários.

Para conhecer ainda melhor a OdontoCAP, visite o
site www.odontocap.com.br,
ou ligue agora e agende, sem
custo, uma consulta inicial
pelos telefones : (12) 3624 9054 ou 3624-9511.

CUT e movimentos sociais
preparam Jornada Nacional
Unificada de Lutas

A Classe Trabalhadora mais uma vez estará nas ruas com suas bandeiras de luta

A Central Única dos Trabalhadores (CUT), demais centrais de trabalhadores e movimentos sociais preparam a
Jornada Nacional Unificada
de Lutas, com manifestações
em diversos pontos do país,
no dia 14 de agosto.
Entre os temas que motivam as manifestações estão
a redução da jornada de trabalho, sem redução de salários e dos direitos dos trabalhadores; reforma agrária
e urbana; o fim do fator previdenciário e a defesa da Petrobrás e das riquezas do
pré-sal.
Quintino Severo, Secretário-Geral da CUT, explica
que esta jornada, como a que
aconteceu em março, tem
como objetivo o enfrentamento da crise e o combate
ao desemprego: "Não queremos que para superar a
crise sejam atacados os orçamentos municipais, estadu-

ais e federais. Políticas públicas e serviços essenciais não
podem ser sacrificados".
"Esta mobilização é uma
das principais tarefas da militância cutista neste ano e
precisamos nos empenhar
para que envolva o conjunto do país. O Plano de Lutas
aprovado no 10º CONCUT
contempla dois grandes objetivos: o primeiro é o de
continuar enfrentando a crise, pressionando para que os
trabalhadores não paguem a
conta. Este debate virá à tona
com peso no dia 14", declarou o secretário geral, recém
reeleito.
Além da CUT e outras centrais de trabalhadores, participam da organização da Jornada Nacional Unificada de
Lutas a Marcha Mundial das
Mulheres, o MST, a UNE, a Via
Campesina e diversas outras
entidades representativas
dos movimentos sociais.

S OCIAL

Representantes dos trabalhadores
na Volks visitam Projeto Esperança
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A coordenadora Milagro recebe relação de voluntários para o Projeto Esperança

Dirigentes sindicais, Cipeiros e Comissão de Fábrica na
Volkswagen visitaram no dia
1º de agosto a sede do Projeto Esperança, no Jardim
Sônia Maria.
Os companheiros puderam conferir o trabalho que
é realizado pela entidade
com a ajuda dos trabalhadores na Volkswagen.

Ainda durante o encontro,
foi entregue uma lista de dirigentes e representantes que
se ofereceram para o trabalho voluntário no Projeto.
Alista foi entregue para a
coordenadora da ONG Terre des Hommes, Milagro
Brondi, que também acompanhou o trabalho realizado
no Projeto Esperança.
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4º Congresso reúne as principais
lideranças políticas e sindicais do Brasil
Nesta semana será realizado o 4º Congresso dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região, no período de 13 a
16 de agosto na cidade de
Nazaré Paulista.
Cerca de 240 delegados e
delegadas da categoria metalúrgica de Taubaté e Região estarão debatendo temas importantes para o futuro dos trabalhadores
como OLT (Organização no
Local de Trabalho), Saúde do
Trabalhador e Meio Ambiente, Políticas Sociais, Política
Industrial, e Sindicato e Sociedade.
Uma das principais marcas
deste 4º Congresso, desde
a sua construção através das
plenárias preparatórias realizadas na sede do Sindicato, é a participação democrática dos trabalhadores e
trabalhadoras.
"Tivemos 5 plenárias no
Sindicato com a presença de
cerca de 600 trabalhadores,
que muito contribuíram
com idéias e propostas para
este 4º Congresso", disse o
presidente Isaac do Carmo.

A participação dos trabalhadores vem marcando a construção do 4º Congresso desde as plenárias preparatórias

O 4º Congresso dos Metalúrgicos de Taubaté terá a
presença de importantes lideranças políticas e do movimento sindical brasileiro
como o senador Aloizio
Mercadante (PT), o deputado federal Vicentinho (PT/
SP), o deputado Carlinhos
Almeida (PT), o prefeito de
São Bernardo do Campo,
Luiz Marinho (PT), o presidente estadual do PT, Edi-

nho Silva, o presidente da
CNM/CUT, Carlos Alberto
Grana, o presidente nacional da CUT recém-reeleito,
Artur Henrique, e o vicepresidente nacional da CUT,
José Lopes Feijóo, o presidente estadual da CUT, Adi
dos Santos Lima, e o presidente da FEM/CUT-SP, Valmir Marques da Silva, o Biro
Biro.
Para o presidente Isaac, a

presença destas lideranças
no 4º Congresso demonstra
a importância do Sindicato
dos Metalúrgicos de Taubaté no cenário nacional e a
representatividade de suas
conquistas para os trabalhadores.
"Os metalúrgicos de Taubaté são hoje uma referência para todo o Brasil e precisamos avançar neste caminho", disse Isaac.

C ONQUISTA

Trabalhadores na Iramec aprovam a
proposta da PLR 2009
Os trabalhadores na Iramec aprovaram a proposta
da PLR 2009 em assembléia
realizada na última sexta-feira, dia 07.
A proposta aprovada pelos
trabalhadores garante um
aumento de 12% no valor da
PLR em relação ao ano de
2008.
Parabéns aos trabalhadores
pela unidade e pela conquista da PLR que contemplou a
categoria.

Trabalhadores na Iramec aprovam a PLR 2009 em assembléia realizada na sexta-feira, dia 07

C IPA

Conheça a nova Cipa da MP Plastics (Pelzer)
Nos dias 4 e 5 de agosto
foram eleitos os novos integrantes da Cipa 2009 - 2010
na MP Plastics (Pelzer).
Confira os nomes dos
compenheiros eleitos:
Titulares - Benedito C.
dos Santos, Kleber Soares
Ferreira, Delson José de

Queiroz, Luiz Gustavo C.
Sodré, Mauro Donizete Lourenço, e Jean Sérgio Ribeiro
Galdino.
Suplentes - Fabiana Moreira da Silva, Marcos Antonio P. de Abreu, Isaac Aparecido da Silva, Anderson Magno de Souza.

Curtas
CBF pede
apoio para
mudar gestão
do futebol no
Brasil

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, se reuniu na sextafeira, 7, com o ministro do
Esporte e com o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva para pedir apoio
para mudanças na gestão
do futebol no Brasil.
Segundo o ministro do
Esporte, Orlando Silva,
Lula está preocupado
com a saída de jogadores
brasileiros para o exterior durante o Campeonato Brasileiro.

Taubaté
perde e
divide
liderança
na Série B

O Taubaté encontrou
sua primeira derrota na
segunda fase do Campeonato Paulista da Série B.
A equipe perdeu neste
domingo, 9, para o Elosport por 3 a 2 e agora divide a liderança.
Próximos jogos – Na
próxima quarta-feira, 12,
as equipes voltam a campo pela penúltima rodada. O Elosport vai até a
grande São Paulo e enfrenta o Mauaense e o
Taubaté vai a Fernandópolis.
Fonte: Burro da Central
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FOLCLORE
A Rua
Imaculada,
conhecida
como reduto das
manifestações populares de
Taubaté, será palco de mais
uma Festa do Folclore. O
evento será aberto oficialmente no dia 19 de agosto, às 20 horas. Na sequência, às 21 horas, haverá
o show "Tributo a Elpídio
dos Santos", com o Grupo
Paranga.
Serão cindo dias de festa popular com as mais variadas manifestações folclóricas da cidade e região
e grandes shows musicais,
com entrada franca.
SHOW
A banda
Estrambelhados de

São Luiz
do Paraitinga se
apresenta
no SESC
de Taubaté no próximo
dia 23 de agosto, a partir das 20h30. A banda
Estrambelhados tem
como intuito pesquisar
e divulgar a cultura popular, assim como zelar
pela continuidade da tradição musical da cidade.
Entrada franca. Informações: (12) 3634-4000.
EXPOSIÇÃO
Até 30
de agosto
acontece
no SESC
de Taubaté
e Mostra
Regional
de Arte
Naif, que é uma criação
artística instintiva e espontânea, realizada por
pintores autodidatas que
encontraram nesta forma de expressão uma
maneira de contar suas
experiências de vida, sua
visão do mundo. Informações: (12) 3634-4000.
Fonte: Afinidades Eletivas

CONCUT

Artur Henrique é reeleito para a
Presidência da CUT Nacional
O urbanitário Artur Henrique foi reeleito presidente
da Central Única dos Trabalhadores, para o período
2009-2012. Ele foi escolhido
na tarde de sexta-feira, dia 7,
pelos 2.461 delegados e delegadas que participaram do
10º Congresso Nacional da
entidade.
O metalúrgico do ABC,
José Lopes Feijóo é o novo
vice-presidente da CUT.
Os metalúrgicos de Taubaté participaram do CONCUT com uma delegação formada por 10 companheiros
e companheiras: Isaac, Mil,
Milson, Claudio, Juarez, Biro
Biro, Nilson Coutinho, Nega,
Mineira e Flávia.
Além de um amplo debate
sobre as conquistas da gestão 2006 - 2009, o 10º CONCUT também foi marcado
por discussões sobre o Meio
Ambiente, com a presença da
senadora Marina Silva, e também do ministro do Meio
Ambiente, Carlos Minc.
O presidente da CUT, Artur Henrique, elogiou a unidade na eleição da nova Direção Nacional, que culminou na Chapa Única, e destacou que é relevante que
esta unidade também continue nas ações sindicais desencadeadas pelas Confederações, Federações e nos sindicatos de base. "É importante esta unidade para que estejamos sempre preparados

Fotos: CUT Nacional

Agenda Cultural

Ao lado: O presidente Artur Henrique reeleito para
mais um período frente à CUT Nacional.
O plenário lotado do 10º CONCUT saudou a nova
direção nacional da entidade que conta com o
metalúrgico do ABC, José Lopes Feijóo como
vice-presidente para a gestão 2009 - 2012.

para enfrentar os desafios da
conjuntura".
Artur ressaltou que o
"novo time" da CUT Nacional tem como tarefa e responsabilidade intensificar as
lutas pela valorização do Sa-

lário Mínimo; o fim do fator
previdenciário e a redução
da jornada de trabalho semanal de 44h para 40 horas, sem
redução no salário.
O presidente também conclamou a todos os dirigentes

a participarem em peso do
Ato Nacional em Defesa dos
Serviços públicos, que acontecerá no dia 14 de agosto,
em Brasília.
Com informações da CUT,
FEM e SMABC.

NOSSA LUTA

Semana tem negociações com Autopeças
e Grupo 8 na Campanha Salarial
Nesta semana acontecem
negociações da Campanha
Salarial com as empresas do
Grupo das Autopeças na segunda-feira, 10, terça-feira,
dia 11 e quinta-feira, dia 13.
Segundo a FEM/CUT-SP,
nestas negociações serão
debatidas todas as cláusulas
sociais consideradas novas,
bem como as cláusulas préexistentes (em vigor na Convenção até o dia 31 de agosto) e alterações na sua redação.
Na terça-feira, dia 11, também acontece a primeira rodada de negociações com as

Hora de unidade e luta dos Metalúrgicos da CUT no Estado de São Paulo

empresas do Grupo 8 (trefilação, laminação de metais
ferrosos; refrigeração, equi-

pamentos ferroviários, rodoviários entre outros).
A pauta dos metalúrgicos

da CUT reivindica a reposição integral do índice de inflação; aumento real do salário; valorização nos pisos
salariais; redução da jornada de trabalho sem redução
no salário; liberdade de organização sindical e ampliação dos direitos sociais.
O Sindicato representa
7.187 trabalhadores nas
Montadoras, 3.702 trabalhadores nas Autopeças (Grupo
3), e 8.540 trabalhadores nas
empresas dos Grupos 2 e 8.
No Estado de São Paulo, a
FEM/CUT-SP representa cerca de 220 mil metalúrgicos.

