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L UTA

D ENÚNCIA

Trabalhadores na SG mobilizados
na luta pela PLR 2008

Trabalhadores na SG mobilizados pela PLR e pela representação do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté

Os trabalhadores na SG
reprovaram a proposta da
PLR 2008 em assembléia realizada na sexta-feira, dia 5.
Além da reprovação, os trabalhadores do 2º Turno da SG
fizeram um paralisação de

uma hora em protesto contra a postura da empresa.
Segundo a SG, a justificativa para não melhorar a proposta seria uma dívida que a
Volkswagen tem com a empresa.

Na assembléia, os trabalhadores deixaram claro ainda
que não aceitarão nenhuma
medida da empresa no sentido de mudar a representação dos trabalhadores para
qualquer outra entidade.

C ONQUISTA

Calendário de compensação 2009
é aprovado na Daido

Injustiça na avaliação de
reajuste na Alstom
e assédio moral
No dia 26 de novembro
aconteceu o reajuste salarial na Calderaria Leve da Alstom, o que já era tempo de
sair do papel e acontecer.
Só que mais uma vez muitos, trabalhadores foram
prejudicados nesse processo.
Era para acontecer uma
equiparação salarial, e aconteceu o contrário - os que
estavam ganhando mais tiveram aumento.
A chefia tem que parar de
dar aumento por amizade ou
por afinidade. Uma firma
multinacional como a Alstom
deveria ter uma avaliação
profissional honesta e justa.
Outro problema que vem
acontecendo na Alstom é o
assédio moral.
A empresa assinou um
acordo com o Sindicato e
trabalhadores se compro-

metendo a não permitir que
isso acontecesse mais, o que
não está sendo cumprido
pela chefia.
Os novos líderes de área
esqueceram de suas origens
e hoje estão prejudicando
aqueles que foram seus colegas de trabalho, querendo
mostrar serviço.
Isso está prejudicando o
desempenho profissional e
a saúde mental dos trabalhadores que estão ficando estressados.
Desta forma nenhum trabalhador vive dignamente na
Alstom.

A NIVERSÁRIO

Taubaté completa 363 anos
de progresso e conquistas

Trabalhadores na Daido aprovaram em assembléia o calendário de compensação para o ano de 2009

Os trabalhadores na Daido
aprovaram o calendário de
compensação de feriados e
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dias pontes para 2009 em
assembléia realizada na sexta-feira, dia 5 de dezembro.

Parabéns aos trabalhadores
pela unidade em mais essa
conquista.

C IPA

Eleição da Cipa SG acontece
nos dias 15 e 16 de dezembro

Diretor de Comunicação e Imprensa:

Taubaté: pólo Industrial e Estudantil do Vale do Paraíba completou 363 anos

Sinvaldo dos Santos Cruz

Presidente do Sindicato:
Isaac Jarbas Mascarenhas do Carmo

Diagramação, Fotos e Texto:
Netnews.com Soluções

(12) 9128-7813
Jornalista Responsável:
Gabriela P.M. Candido (MTb 49.086)

Tiragem:
16.000 exemplares

Impressão:
Taiga Gráfica

Departamento de Imprensa:
(12) 2123-4310
www.sindmetau.org.br
imprensa@sindmetau.org.br

O Sindicato informa que a
eleição da Cipa para a gestão 2009 na SG acontece na
próxima semana, nos dia 15
e 16 de dezembro.
Vale lembrar que a participação dos trabalhadores é

importante para a eleição de
companheiros comprometidos com a luta pelas condições seguras de trabalho,
saúde do trabalhador, e com
a Organização no Local de
Trabalho.

Na última sexta-feira, dia
5, nossa cidade completou
363 anos de elevação à categoria de Vila.
Desde então a cidade não
parou de crescer, acompanhando o desenvolvimento
de nosso país em seus diversos ciclos de atividade econômica, desde a época áurea do Café até o fortalecimento do ciclo industrial.
Nunca perdendo sua identidade com as raízes e tradições de sua região, Tauba-

té é hoje um dos principais
pólos industriais de nosso
Estado e também um dos
maiores centros educacionais e de pesquisa tecnológica.
O Sindicato parabeniza o
povo de Taubaté pela sua luta
e suas conquista e reafirma
aqui seu compromisso de
atuar junto a sociedade em
que está inserido, lutando
pela geração de emprego e
renda e defendendo os direitos dos trabalhadores.
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S OLIDARIEDADE

População mostra sua solidariedade
na Campanha do Natal sem Fome
Além das doações de alimentos para as entidades assistenciais, foram grandes as doações
de roupas e agasalhos para as vítimas das enchentes de Santa Catarina
Mais uma vez o povo de
Taubaté mostrou seu caráter
solidário e cerca de 11 toneladas de gêneros diversos
como alimentos, roupas, agasalhos, colchões e brinquedos entre outros foram arrecadados pela Campanha do
Natal sem Fome 2008 realizada neste domingo, dia 7.
Desde cedo, cerca de 500
voluntários de 30 entidades
assistenciais percorreram as
ruas dos bairros Alto do Cristo, Jardim América, Bosque da
Saúde, Imaculada e Gurilândia na arrecadação.
Segundo o diretor cultural
do Sindicato, Raimundo Dias
Pires, o Baiano, a ajuda às vítimas de Santa Catarina fez
com as doações não ficassem
restritas apenas aos alimentos, com a doação de roupas
e agasalhos.
“A população está muito

Voluntários se preparam para as arrecadações nos bairros da cidade

Muita disposição nas ruas

Trabalho em equipe

População de Taubaté colabora

Toneladas de alimentos e roupas

sensibilizada com a tragédia
de Santa Catarina, e isso aumentou a variedade de donativos para as pessoas que
perderam tudo devido às
chuvas”, afirmou Baiano.
“Foi mais uma demonsntração de solidariedade e cidadania do povo de Taubaté,
nesta iniciativa do Sindicato
que já é uma tradição em
nossa cidade”, disse o mpresidente do Sindicato Isaac do
Carmo.
2ª Festa da Família Metalúrgica - o Sindicato lembra aos companheiros que as
doações para as vítimas de
Santa Catarina também poderão ser feitas na Festa da
Família Metalúrgica que
acontece no dia 21 de dezembro no Dom Carmelo.
Confira na página 4 quais
doações podem ser feitas
durante a festa. Colabore!!

T RANSPARÊNCIA

Metalúrgicos de Taubaté e do ABC preparados
para debater a crise e defender o emprego
Nesta segunda-feira, dia 8,
os metalúrgicos de Taubaté
e do ABC realizaram uma entrevista coletiva em São Bernardo do Campo onde apresentaram à mídia um alerta
de que a crise internacional
não está afetando o setor automobilístico a ponto das
Montadoras demitirem trabalhadores ou retirarem direitos conquistados pela categoria.
“A indústria automotiva
tem condições de atravessar
o ano de 2009 sem demitir
nenhum trabalhador no Bra-

Adi da CUT/SP, Sérgio Nobre (ABC) e Isaac (Taubaté) e Biro Biro (FEM/SP)

sil, apesar da crise internacional”, afirmou o presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Sérgio Nobre.
Na coletiva foi apresentado um estudo do Dieese
que aponta um crescimento
de produção e de faturamen-

to de cerca de 300% do setor de autopeças, desde
2003.
As empresas precisam ter
responsabilidade social e é
preciso estimular a confiança dos consumidores para
que eles voltem a comprar.

Segundo o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté, Isaac do Carmo,
“os Sindicato estão preparados para apresentar às empresas, soluções para evitar
a crise como a redução da
jornada de trabalho, uma das
bandeiras de luta histórica
dos Metalúrgicos da CUT”.
Se os empresários tentarem demitir sem que antes
sejam esgotados todos esses
mecanismos de negociação
com certeza os Sindicatos farão o que tiver que ser feito
para defender os empregos.

Curtas
São Paulo
conquista o Hexa
Campeonato
Brasileiro

Consistente e guerreiro. Esse foi o São Paulo que
entrou em campo na tarde do domingo, dia 7, para
conseguir superar o Goiás por 1 a 0 no estádio do
Bezerrão, Distrito Federal,
e assim ser o time com
maior número de títulos
nacionais e em campeonatos consecutivos.
Confira a
Classificação Final
do Brasileirão 2008
1º São Paulo-SP
2º Grêmio-RS
3º Cruzeiro-MG
4º Palmeiras-SP
5º Flamengo-RJ
6º Internacional-RS
7º Botafogo-RJ
8º Goiás-GO
9º Coritiba-PR
10º Vitória-BA
11º Sport-PE
12º Atlético-MG
13º Atlético-PR
14º Fluminense-RJ
15° Santos-SP
16º Náutico-PE
17º Figueirense-SC
18° Vasco da Gama-RJ
19º Portuguesa-SP
20º Ipatinga-MG

Piloto de Taubaté
é Campeão da
Stock Car Júnior

L UTA

CUT e centrais mobilizam 35 mil em Brasília
A Esplanada dos Ministérios em Brasília, foi tomada na
quarta-feira, dia 3, por 35 mil
manifestantes durante a 5ª
Marcha Nacional da Classe
Trabalhadora, que este ano
teve como lema "Desenvolvimento com valorização do
trabalho".
Questões como a valorização do salário mínimo; defesa das reservas do pré-sal e
uma nova matriz energética;

ratificação das convenções
151 (que regulamenta a negociação coletiva no serviço
público) e a 158 (que coíbe
as demissões imotivadas), fizeram parte das bandeiras de
luta da manifestação.
A CUT ainda agendou para
depois da Marcha um ato
público em frente ao Ministério do Trabalho, cobrando
o envio e a aprovação do
projeto de lei que institui a

Delegação dos Metalúrgicos de Taubaté e as bandeiras de luta da CUT

contribuição negocial, além
da revogação da instrução
normativa que institui o des-

conto da contribuição sindical para os servidores públicos.

O piloto Lucas Finger
venceu neste domingo, 7,
a última etapa da Stock Jr
em 2008.
Finger contou com o
mal resultado de Patrick
Gonçalves, que ficou
para trás do quinto lugar,
para se tornar campeão
do campeonato.
Fontes: Site Futebol na Rede
e Diário de Taubaté
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Agenda Cultural
TEATRO
O Sesc de
Taubaté
apresenta
a peça
infantil
Contos de
Todo
Canto no
dia 14 de dezembro, às
16h, com entrada franca.
O espetáculo da Cia
Cenáculo apresenta
contos de tradição
natalina vivenciados em
diversas partes do mundo. O Sesc Taubaté fica
na Av. Eng. Milton de
Alvarenga Peixoto, 1264,
na Esplanada Santa
Terezinha . Tel.: (12)
3634-4000
CURSO
Oficina de
Panetones
Salgados e
Doce Na quinta-feira,
dia 11,
acontece
a oficina no Sesc de
Taubaté com a culinarista
Sonia Outubo.
O Sesc Taubaté fica na
Av. Eng. Milton de Alvarenga Peixoto, 1264, na
Esplanada Santa Terezinha . Tel.: (12) 3634-4000
SHOWS
Na sextafeira, dia
12, acontece a
festa Trash
Night no
Mutley
Music Bar a partir das
23h.
A festa contará com a
participação de expaquitas animando a
noite. O Mutley fiva na
rua Jaques Felix, 297 Centro.
Tel.: (12) 3632-5540
A banda
Like a Box
apresenta
o melhor
do Pop
Rock
Internacional no
próximo sábado, dia 13, a
partir das 21h30 no bar
Tangaroa que fica na Av.
Charles Schnneider,1549.
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DE DEZEMBRO

2ª Festa da Família Metalúrgica
também receberá doações para
Santa Catarina
MUITAS ATRAÇÕES PARA
A solidariedade com as vítimas das enchentes de Santa Catarina também estará
presente na 2ª Festa da Família Metalúrgica que acontecerá no dia 21 de dezembro no sítio Dom Carmelo.
Os metalúrgicos e suas famílias poderão levar suas
doações que serão encaminhadas pelo Sindicato ao
SOS Santa Catarina.
O que doar?
- Água potável
- Alimentos prontos (bolachas, biscoitos, barras de cereais, latas de sardinha e carne enlatada, salsicha e outros
mantimentos de fácil manuseio e não perecíveis)
- Material de higiene pessoal, como escovas e pasta de
dente, sabonetes, absorventes femininos e fraldas descartáveis
- Produtos de limpeza (sabão, água sanitária)
- Colchões, móveis, cobertores.
Tudo que for arrecadado
na Festa será encaminhado

para Santa Catarina junto
com uma parte das arrecadações que foram feitas na
Campanha do Natal sem
Fome de 2008, e que foram
destinadas pelas entidades
que participaram da Campanha.
“É importante que a família metalúrgica mostre seu
caráter solidário neste momento de dificuldade pelo
qual passa o povo de Santa
Catarina. Recentemente os
metalúrgicos de Taubaté estiveram naquele Estado para
a entrega da Pauta Nacional
Unificada dos Metalúrgicos
da CUT e fomos muito bem
recepcionados. Nossa luta
não deve ficar restrita aos
direitos dos trabalhadores,
mas também ajudar aqueles
que passam agora por momentos difíceis em Santa Catarina”, disse o presidente do
Sindicato Isaac do Carmo.
As doações da populaçao
para o SOS Santa Catarina
também podem ser feitas até
o dia 19 na sede do Sindicato na rua Urupês, 98, na Chácara do Visconde.

COMEMORAR AS
VITÓRIAS E CONQUISTAS
DOS METALÚRGICOS
Está chegando a
hora de
nossa 2ª
Festa da Família Metalúrgica, e
muitas atrações celebrarão nossas vitórias e conquistas no ano de 2008.
Confira as atrações:
Delicioso Café da Manhã
a partir das 9h;
Chegada de helicóptero
do Papai Noel para a alegria de todos.
Ao meio dia começa o
churrasco com bebidas diversas e muito sorvete para
as crianças.
Logo em seguida haverá
muita música com a banda
Lata Preta, além de sorteios de brindes e muita diversão com uma área de jogos como sinuca, Tenis de

Mesa, pebolim, dominó e
brinquedos para as crinanças como Pula Pula, Cama
Elástica, Pintura de Rosto e
Brincadeiras.Também haverá sorteio de muitos brindes.
Lembramos aos compaheiros que haverá transporte gratuito partindo da
Rodoviária Velha nos horários das 9h, 10h, 11h e 12h,
com sinalização no local
de partida.
Os ônibus passarão também pela Rodoviária
Nova.
O serviço de transporte
acontecerá na volta da festa às 14h, 15h e 16h.
Ingressos - o ingresso
para os sócios e seus dependentes é a carteirinha
do Sindicato. Aqueles que
não tiverem a carteirinha
devem retirar a declaração
de sócio na Secretaria Geral.

E DUCAÇÃO

Sindicato, Unitau e Daruma
assinam convênio para promover
inclusão digital
Foi assinado na sexta-feira, dia 5, o convênio entre
Sindicato, Unitau e Daruma
para o desenvolvimento de
um projeto cujo modelo
será implementado em um
ônibus itinerante com cursos intensivos de inclusão
digital para crianças da rede
pública de ensino.
O “Projeto de Inclusão Digital Unitau-Daruma” foi viabilizado pela parceria entre
o Sindicato e a Unitau, e a
assinatura do convênio contou com a presença deputado federal Vicente Paulo da
Silva, o Vicentinho (PT-SP),
que está agilizando a captação de recursos junto ao Ministério de Ciência e Tecno-

Mario (Daruma), a reitora Maria Lucila, Vicentinho e Isaac assinam convênio

logia (MCT) para viabilizar
o projeto.
O projeto consiste em levar uma escola de informática itinerante para crianças

carentes em idade escolar.
Um ônibus, equipado com
16 computadores e instrutores de informática, percorrerá bairros de Taubaté, para

ensinar crianças cadastradas
no Projeto a utilizar computadores.
“A idéia deste projeto
veio da preocupação que o
Sindicato sempre teve de
transformar a perspectiva de
vida das pessoas, buscando
soluções práticas, por meio
de políticas públicas, que
melhorem a vida da comunidade”, disse o presidente
Isaac.
Para a reitora da Unitau,
Maria Lucila Barbosa,“tratase de um programa diferente, em que o aluno não só
aprende a utilizar um computador, como, também, terá
conteúdo pedagógico para
aprender”.

