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CUT VALE

Plenária da CUT analisa as Eleições 2008 no Vale do Paraíba
A CUT Vale do Paraíba
realizou na segunda-feira,
dia 29, uma plenária na sede
do Sindicato com o objetivo de fazer uma avaliação
das Eleições 2008 no Vale
do Paraíba.
O evento contou com a
presença do presidente nacional da CUT, Artur Henrique da Silva Santos, do Secretário Geral da CUT/SP,
Adi dos Santos Lima, do
presidente do Sindicato, Isaac do Carmo e de diversas
lideranças sindicais da região.
Os participantes do encontro fizeram uma análise
de conjuntura nacional e
local sobre as eleições mu-

O presidente da CUT Nacional, Artur Henrique, falou sobre as propostas da classe trabalhadora e as Eleições 2008

I NFORMAÇÃO

U NIDADE

CUT Vale lança jornal unificado
com panfletagem na GM
Na segunda-feira, dia 29, a
CUT Vale do Paraíba fez o
lançamento de seu jornal
com um ato na GM em São
José dos Campos que contou com a presença do presidente nacional da CUT,
Artur Henrique da Silva Santos, do secretário geral da
CUT-SP,Adi dos Santos Lima
e do presidente do Sindicato Isaac do Carmo.
Os trabalhadores na GM
receberam o jornal “CUT
Vale” que mostra as conquistas da CUT em seus 25
anos de luta e aborda as
principais notícias dos sindicatos filiados à CUT na região. Para o coordenador re-
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nicipais no Vale do Paraíba.
O presidente nacional da
CUT,Artur Henrique destacou a importância de eleger os candidatos a vereador e prefeitos comprometidos com a classe trabalhadora e suas reivindicações.
“Neste ano a CUT lançou
a Plataforma da Classe Trabalhadora para as Eleições
2008, a qual vários candidatos da região assinaram recentemente o compromisso
de implantar suas propostas
em seus planos de governo.
Os trabalhadores devem
votar nestes candidatos e
cobrá-los depois de eleitos
sobre a realização de suas
propostas”, disse Artur.

Trabalhadores na Embraer
Botucatu param produção

Trabalhadores na Embraer deram uma demonstração de unidade
Trabalhadores na GM receberam o jornal da CUT Vale do Paraíba

gional da CUT, Milson Antunes Pereira, os trabalhadores do Vale terão agora mensalmente um jornal com in-

V ITÓRIA

DOS

formações sobre as conquistas e lutas da CUT para as
diversas categorias que integram a central na região.

T RABALHADORES

TST garante estabilidade
para trabalhador acidentado
Cerca de 15 mil metalúrgicos portadores de doenças profissionais e acidentados no ambiente
de trabalho dos setores de lâmpadas,
material bélico, estamparia, equipamentos odontológicos entre outros
(que pertencem ao
Grupo 10-FIESP)
conquistaram uma
grande vitória. No último
dia 26 de setembro, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST) em
Brasília mantiveram, por
unanimidade, a decisão do

Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP),
acolhendo pedido da FEMCUT/SP, de garantir
emprego e salário
até a aposentadoria,
aos trabalhadores
portadores de doença profissional ou
relacionada ao trabalho, bem como ao
acidentado do trabalho, com resultado
de seqüela incapacitante.
A recente decisão do TST
faz parte do Processo de
Dissídio Coletivo instaurado em 2006, referente a
esta cláusula do Grupo 10.

Os trabalhadores na Embraer
Botucatu pararam a produção da
empresa por duas horas na manhã
desta segunda-feira, 06. A paralisação foi realizada pelo SindiAeroespacial-SP (Sindicato que representa os trabalhadores do setor Aeroespacial). Durante a paralisação os
trabalhadores aprovaram estado de
greve e também rejeitaram a proposta de reajuste salarial (11,01%)
apresentada pela Fiesp no último

dia 18 de setembro.
Segundo o presidente do SindiAeroespacial-SP, Edmilson Toquinho, “estamos em estado de greve
e esperamos que as negociações
sejam retomadas para que o prejuízo não seja maior e que as coisas que resolvam o mais rápido
possível”. A mobilização contou
com o apoio dos sindicatos metalúrgicos de Taubaté e Pindamonhangaba.

M ATERNIDADE

CUT quer licença de 180
dias para todos

A CUT decidiu iniciar
uma campanha para orientar os sindicatos a incluir
em suas pautas de reivindicações a exigência de que
todas as trabalhadoras te-

nham acesso à licença-maternidade de seis meses de
duração.
Como parte da campanha
será elaborado um projeto
de lei que amplie a atual licença maternidade no Brasil, que hoje é de quatro meses, para seis meses, e a atual licença paternidade, que
hoje é de apenas oito dias,
para seis meses, dentro do
conceito de responsabilidade compartilhada.
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U NIDADE

Trabalhadores na Volks aprovam a
PLR 2008 e dias adicionais
Os trabalhadores na Volkswagen aprovaram em
assembléia na quinta-feira, dia 2, a proposta da
PLR 2008, que garantiu um
aumento de 29% no valor
do benefício em relação
ao valor pago em 2007.
A proposta foi apresentada em duas assembléias
para os trabalhadores,
sendo a a mesma aprovada pela maioria da categoria.
Segundo o presidente
do Sindicato, Isaac do Carmo, a proposta aprovada
coloca a Volks de Taubaté
entre as maiores PLRs das
Montadoras no Brasil.
"Temos a cer teza que
garantimos aos trabalhadores um valor de PLR
que está de acordo com a

A proposta da PLR 2008 garantiu um aumento de 29% no valor do benefício em relação ao valor pago em 2007

realidade da produção da
Montadora e que contempla a categoria com um
valor justo", disse Isaac.
Na assembléia os trabalhadores também aprovaram um calendário de dias

adicionais de produção
para o ano de 2008 e 2009
por conta do aquecimento das vendas no mercado automobilístico.
Ainda no conjunto das
assembléias, a maioria

dos trabalhadores na Volkswagen rejeitaram a
proposta de compensação para o final de ano de
2008 e 2009 assim como
os feriados pontes de
2009.

C ONQUISTA

Trabalhadores aprovam PLR 2008 na Alstom
Os trabalhadores na Alstom aprovaram a proposta da PLR 2008 em assembléia nesta segunda-feira,
dia 6.
O valor aprovado pelos
trabalhadores para a PLR
representa um aumento de
35% em comparação com
o valor pago em 2007.
Essa conquista só foi
possível por conta da uni-

dade dos trabalhadores
que fez com que a PLR da
Alstom tivesse um dos
maiores aumentos até
a g o ra ne g o ciados pelo
Sindicato.
Com o resultado da assembléia os trabalhadores
na Alstom deram uma demonstração de unidade, de
luta e de avanço na conquista dos trabalhadores.

Jogador de
Xadrez de Taubaté
conquista vaga no
Mundial Escolar
de 2009

O jogador de Xadrez de
Taubaté Jonathas Marcelo
conquistou o título de
vice-campeão no Campeonato Brasileiro Escolar
realizado na cidade de Poços de Caldas (MG) de 12
a 14 de setembro.
Competindo pelo projeto Xadrez na Escola da
Prefeitura Municipal, Jonathas garantiu com o resultado a participação no
Mundial Escolar de 2009.
O atleta conta com o
apoio cultural da Prefeitura e do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.

Confira os
próximos jogos
da Série A do
Brasileirão 2008

O valor aprovado para a PLR representa um aumento de 35%

C IPAS

I NTERCÂMBIO

Juventude Metalúrgica participa
de atividades na Europa

Steelcoat tem
cipeiros eleitos
Titulares: Marcus Vinícius
e Daniel Aparecido.
Suplentes: Joede Costa e
Givago Floriano.

Eleição da Cipa
na Metalbages

A companheira Amanda da LG (ao centro) e participantes do intercâmbio entre CNM/CUT e IG Metall

Jovens metalúrgicos da
CUT, participaram na Europa
do intercâmbio anual entre a
CNM/CUT e o sindicato alemão IG Metall, com diversas
visitas e participando de atividades em conjunto com os
jovens alemães no período
de 3 a 25 de setembro.
Os jovens brasileiros parti-

Curtas

ciparam de um workshop no
Fórum Social Europeu, que
aconteceu na cidade de Malmö, na Suécia. Na sequência,
também participaram de um
ato de solidariedade a trabalhadores de uma siderúrgica
alemã, na cidade de Hanou,
próxima a Frankfurt na Alemanha.

A viagem teve como objetivo além da troca de experiências entre as delegações
participantes, a participação
dos jovens no Fórum Social
Europeu.
O Sindicato participou do
intercâmbio com a companheira Amanda Pacífico, do
CSE da LG.

As inscrições para a eleição da Cipa na Metalbages
estarão abertas no período
de 30 de setembro a 14 de
outubro. A eleição e a apuração acontecem no dia 20
de outubro.

Sipat na KMAB
No período de 27 a 31 de
outubro acontece a 1ª Sipat
na Thyssen KMAB.
O tema da Sipat é “De Bem
com a Vida”. Participe!!!

Quarta-feira, dia 8
Grêmio x Santos
Sport x Vasco
Figueirense x Palmeiras
Quinta-feira, dia 9
Botafogo x Vitória
Cruzeiro x Ipatinga
São Paulo x Náutico
Sábado, dia 11
Goiás x Internacional
Portuguesa x Coritiba
Atlético-PR x Fluminense
Flamengo x Atlético-MG
Série B
Sábado, dia 11
Corinthians x Santo
André
Fontes: Site Futebol na Rede
e Burro da Central
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Agenda Cultural
EVENTO
5ª Festa
Mariana
na Paróquia de
São Pedro Apóstolo - de
12 a 18 de
outubrocom missas
diariamente às 19h30 em
louvor a Nossa Senhora.
No dia 12 de outubro
acontece procissão às
7h30 e missa de coroação de Nossa Senhora às
9h30.
EXPOSIÇÃO
Aspal Exposição
permanente para
venda de
artesanato.
Vários
tipos de
técnicas, objetos e peças
artísticas, como bonecas
de pano, fantoches, panos
de prato, decoração em
decoupage, arte em
vidro, telas decorativas
em acrílico, óleo e
aquarela, caixas e tops
decorados e objetos de
uso doméstico. A Aspal
(Associação Pais Amigos
dos Doentes de Leucemia) fica na rua Jorge
Winther, 679, centro.
(próximo à praça Santa
Terezinha). A exposição
funciona de segunda à
sábado, das 9h às 15h.
Informações (12) 36354600.
Taubaté
Shopping
- Até o dia
12. Exposição e
Recreação
da Estrela.
Parceria
com a fábrica de brinquedos traz para as
meninas exposição sobre
a história da boneca Susi
e para os meninos um
campeonato de jogos de
ação, e um concurso de
super massa para todos
os participantes. Toda
arrecadação com ingressos (R$ 2) será revertida
para a AAPC (Associação
de Amparo às Pessoas e
Crianças Carentes com
Câncer).

ELEIÇÕES 2008

Classe Trabalhadora avança com a
vitória de Roberto Peixoto
O candidato Roberto Peixoto venceu a eleição para
prefeito de Taubaté com
33,49% dos votos válidos
(50.444 votos) neste domingo, dia 5, elegendo também
a companheira Vera Saba do
PT para vice-prefeita na cidade.
A eleição de Peixoto e
Vera Saba marca o fim da era
Ortiz em Taubaté e demonstra a força política do presidente Lula na cidade e dos
metalúrgicos, que com seu
apoio a Peixoto trouxe o
voto da classe trabalhadora
para a coligação Avança Taubaté e mostrou que a população acredita no trabalho
desenvolvido entre a Prefeitura, Movimento Sindical e
Governo Federal.
Logo após a vitória, Peixoto disse que será o prefeito

A eleição de Peixoto e Vera Saba marca o fim da era Ortiz em Taubaté e
demonstra a força política do presidente Lula na cidade e dos metalúrgicos.

de todos os taubateanos, e
não apenas dos que votaram
nele. "Vou continuar trabalhando, entregando obras.
Amanhã mesmo vou estar
em alguns bairros", disse o
prefeito reeleito.
O resultado da eleição

também mostra uma polarização de grupos políticos em
Taubaté com a segunda colocação do candidato Padre
Afonso com 32,14% dos votos válidos (48.404 votos) e
com Ortiz Junior em terceiro com 30,97% dos votos

validos (46.653 votos). Fernando Borges do PSOL teve
3,4% dos votos válidos
(5.120 votos).
Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, a vitória de Peixoto e Vera Saba
marca a aprovação e a continuação de um trabalho de
desenvolvimento econômico e geração de empregos
na cidade.
"Temos a certeza que Taubaté continuará no caminho
do desenvolvimento já que o
povo elegeu uma candidatura que assumiu o compromisso com a Classe Trabalhadora e a plataforma da CUT
para as eleições 2008. O
povo de Taubaté reconheceu
as ações do Governo Lula na
cidade e votou pela continuidade desse projeto para o
nosso município", disse Isaac.

M ONTADORAS

União Porsche e Volks é mais difícil do que parece

A Porsche, dona de 30,9%
do capital da Volkswagen, se
dispôs a incrementar sua
participação em mais 4,9%
nos próximos dias. A em-

presa vem tentando aumentar sua influência na administração do Grupo Volkswagen.
A chegada da Porsche porém vem causando problemas com o Governo alemão que pela Lei Volkswagen mantém controle efetivo da companhia com

apenas 20% do capital.
Martin Winterkorn, presidente mundial da Volkswagen, entretanto, já chegou a
ameaçar entregar o cargo
caso a Porsche siga interferindo na gestão do grupo.
Esperamos que esse tipo
de interferência nos assuntos administrativos da Volks

por parte da Porsche não
aconteça também com os
trabalhadores e suas representações consolidadas em
vários países.
De outra forma teremos
que mostrar para a Porsche
a unidade dos trabalhadores
e a capacidade de luta da
categoria.

I NVESTIMENTOS

Petrobrás abre licitação de U$ 2 bilhões para
exploração do pré-sal
A Petrobrás já deu início à
licitação para a compra de
300 “árvores de natal”, conjunto de válvulas que regulam
poços de petróleo. Orçado
em U$ 2 bilhões pelo mercado, o contrato é inédito.
A compra faz parte de uma
estratégia da empresa para
atrair novos fabricantes do
equipamento para o país e

atender a demanda da exploração dos campos de petróleo descobertos na camada
do pré-sal. Em Taubaté, a Cameron fabrica esse tipo de
equipamento e tem a possibilidade de crescimento neste setor. A iniciativa da Petrobrás vai expandir esse
mercado e abrir novos postos de trabalho.

Governo Lula quer atrair novos fabricantes e abrir postos de trabalho no setor

D ESCASO

GM anuncia coletivas e demissões em São José
A GM de Sâo José dos
Campos anunciou na sextafeira, dia 3, férias coletivas
para 2 mil funcionários da
unidade.
A empresa não justificou o
motivo, porém o Semlutas
justifica que é o efeito da cri-

se da economia norte-americana.
O que mais impressiona
neste episódio é que a GM
também estava com um programa de demissões aberto
na fábrica através de PDV,
desde 17 de setembro.

A pergunta que fica é a seguinte: Como o Sindicato
aceita esse tipo de postura
da GM de demissões após a
contratação de 600 trabalhadores com salário reduzido,
jornada flexível de 44 horas
semanais, sábados de hora

extra a 50% e agora redução
de mão de obra?
Portanto para o Semlutas é
mais fácil olhar a casa dos
outros, culpar os outros pelos seus problemas, do que
resolver os problemas dos
seus trabalhadores.

