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E MPREGOS

Sindicato inicia os preparativos
da Campanha do Natal
sem Fome 2009
O Sindicato realiza a primeira reunião de organização da Campanha do Natal
sem Fome 2009 na próxima
sexta-feira, dia 23, às 10h.
No ano de 2008, a Campanha do Natal sem Fome arrecadou 11 toneladas de alimentos e a expectativa é de
superar essa marca.
“Contamos com a participação dos trabalhadores, das
entidades assistenciais e dos
voluntários para que possamos ter uma arrecadação
expressiva e ajudar a milhares de pessoas carentes neste final de anos”, disse o diretor cultural do Sindicato,
Raimundo Dias Pires, o Baiano.
Participe, seja voluntário!!!

Voluntários que participaram da arrecadação na Campanha de 2008

E SPORTE

Equipe de Xadrez de Taubaté
participa da fase final do Brasileiro
A equipe do projeto de
Xadrez nas Escolas de Taubaté participou no início do
mês de outubro da fase final
do Campeonato Brasileiro
Escolar realizada na cidade
de Araxá (MG) e que contou
com mais de 500 atletas de
todo o país divididos nas categorias pré-escolar ao 3º
ano do ensino médio.
Taubaté esteve presente
com 08 jogadores com destaque para Rauanda Schultz

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

Atleta Rauanda Schultz de Taubaté

que foi vice-campeã na categoria 1º ano do ensino médio, ficando atrás da forte
jogadora de São Paulo Daphne Tofano Jardim.
Parabéns a todos os atletas da equipe taubateana pela
participação.
A Equipe do Projeto de
Xadrez tem o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região, Colégio
COTET, CNA, Prefeitura e
da Câmara Municipal.
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tido", destacou o ministério
do Trabalho.
Por setor, o destaque coube à indústria de transformação, com a criação de
123,318 mil vagas em setembro, nível mais alto dentro de
toda série do cadastro.
Considerando o bimestre
agosto-setembro, o surgimento de 500 mil postos de
trabalho com carteira assinada representa a melhor marca para o período, segundo
o ministério do Trabalho. De
janeiro a setembro, somaram-se à economia 932,651
mil vagas formais. Em 12 meses, foram criados 298,285
mil empregos com carteira.

I NFORMAÇÃO

Centrais sindicais realizam
Seminário Nacional de
Comunicação

Bolsa Família aumenta
escolaridade da população

Sinvaldo dos Santos Cruz

Jornalista Responsável:

As contratações com carteira assinada superaram as
demissões em 252,617 mil
em setembro, que se configurou o melhor resultado
mensal para 2009 e o segundo maior na série do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged)
para o período.
Em agosto, houve a geração de 242,126 mil empregos formais. "O desempenho
de setembro reforça o processo de recuperação do
emprego formal vislumbrado nos meses anteriores,
principalmente em agosto,
quando o recorde da série
histórica do período foi ba-

E DUCAÇÃO
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Brasil gera 252,6 mil
empregos, com melhor
resultado do ano

Cerca de 500 mil jovens e
adultos beneficiários do Bolsa Família ou que estão no
Cadastro Único foram alfabetizados em 2006 e 2007.
O percentual de pessoas cadastradas atendidas por programas de alfabetização aumentou de 21,9%, em 2006,
para 33,8% em 2007. A arti-

culação do MDS com o Programa Brasil Alfabetizado
(PBA), do Ministério da Educação, possibilitou que essas
pessoas iniciassem os estudos ou voltassem às salas de
aula. Dos 536.289 alfabetizados no período, 379.465 são
atendidos pelo programa de
transferência de renda.

As centrais sindicais brasileiras (CUT, CGTB, CTB,
Força Sindical, Nova Central
e UGT) realizarão na quarta-feira, 21 de outubro, um
Seminário Nacional de Comunicação das Centrais Sindicais, em São Paulo.
Segundo a organização, o
objetivo é dar uniformidade
às reivindicações do movimento sindical na Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), remarcada
pelo Governo Federal para
os dias 14, 15, 16 e 17 de dezembro em Brasília.
Entre as propostas da CUT

estão mudanças nos processos de concessões de rádio
e TV, regulamentação dos
artigos 220, 221 e 223 da
Constituição Federal, fortalecimento do sistema público de comunicação e fomento a rádios e TVs comunitárias, estabelecimento de políticas e de mecanismos de
controle público da comunicação, universalização da
banda larga e inclusão digital e o estabelecimento de
um horário sindical gratuito
para as centrais, a exemplo
do que já acontece com os
partidos políticos.
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Curtas

Caso Pelzer: Mobilização, Luta e
Conquista dos Trabalhadores
Os trabalhadores na MP Plastics (Pelzer) conquistaram a garantia da manutenção de seus
empregos graças a um acordo,
firmado na última sexta-feira,
dia 16, entre a empresa Indaru
e a MP Plastics, que cancelou a
execução da ação de despejo
movida pela empresa Indaru,
proprietária do imóvel.
A conquista foi anunciada
aos trabalhadores na empresa em uma plenária realizada
no domingo, dia 18, e que contou com a presença do deputado estadual Carlinhos
Almeida(PT/SP).
A conquista da garantia dos
empregos foi obtida graças à
mobilização da categoria junto à sociedade taubateana.
"Temos a clareza que este
acordo entre as empresas só
foi construído porque os tra-

Trabalhadores
reconhecem
importância do
Sindicato na luta

Trabalhadores chegam em carreata à Câmara para a Sessão em que os vereadores aprovaram Moção de Apoio à categoria

balhadores na Pelzer , a sociedade taubateana e os poderes
públicos foram mobilizados
pelo Sindicato na defesa dos
empregos da categoria", afirmou o presidente do Sindica-

to, Isaac do Carmo.
Para o Sindicato, essa situação vivida pelos trabalhadores
na Pelzer serve para que a sociedade faça uma reflexão que
uma área doada pelo municí-

pio jamais pode perder seu
objetivo principal que é a geração de emprego, portanto
cabe à população cobrar do
Poder Público esse objetivo
em benefício da sociedade.

“O Sindicato teve muita responsabilidade e
consideração com os trabalhadores, pois se não
fosse a mobilização, nada
teria sido feito para garantir os empregos dos
trabalhadores”.
Ana Cristina, funcionária
da Pintura.

Trabalhadores aprovam reivindicações em plenária no Sindicato

Trabalhadores aprovam reivindicações. No destaque o deputado Carlinhos Almeida

PASSO

A

Durante a plenária realizada com os trabalhadores na
Pelzer no domingo, dia 18, a
categoria aprovou o desenvolvimento de um plano de
lutas pela garantia do futuro
dos empregos na Pelzer.
A pauta de luta aprovada
pelos trabalhadores na plenária envolve 5 pontos primordiais que são o pagamen-

to do 13º salário dos trabalhadores, a negociação
do valor final da PLR 2009,
a luta pelo investimento
em uma nova unidade da
Pelzer, o acerto da questão do FGTS dos trabalhadores, e a definição de uma
estrutura de cargos e salários para os trabalhadores na Pelzer.

PASSO

Veja como foi a luta pelos empregos na Pelzer
Dia 30/09
O Sindicato é comunicado da decisão do Tribunal
de Justiça de SP sobre a
ação 1745/01 de despejo
por falta de pagamento de
aluguéis resultando em uma
dívida de cerca de R$30
milhões, com fechamento
da unidade no dia 8/10.

Dia 05/10
O Sindicato realiza assembléia na qual os trabalhadores na Pelzer são informados sobre a gravidade do problema que ameaça 1.018 empregos diretos e indiretos na empresa.

Dia 06/10
A Pelzer comunica ao
Sindicato que conseguiu na
Justiça a prorrogação de
100 dias no prazo para o
cumprimento da ação de
despejo, tendo como prazo final o dia 14 de janeiro de 2010.

Os trabalhadores na
Pelzer fazem uma assembléia em frente à Câmara
Municipal, e duarante sessão ordinária da Casa, é
aprovada uma Moção de
Apoio à luta pela defesa
dos empregos dos trabalhadores.

Dia 13/10
O Sindicato participa de
audiências com o prefeito
Roberto Peixoto e com o
presidente da Câmara
Municipal, Carlos Peixoto,
os quais garantem o apoio
dos Poderes Públicos Municipais aos trabalhadores
na Pelzer.

Dia 16/10

Dia 14/10

Trabalhadores lotaram a Câmara e conquistaram o apoio dos vereadores

“Para mim a ação do
Sindicato foi a melhor
possível, pois além de garantir os nossos empregos, a categoria ganhou
mais um tempo para trabalhar e garantir o futuro
da empresa e dos trabalhadores”.
Willian Ferreira, funcionário do Aerofólio.

Durante audiência no
Tribunal de Justiça de São
Paulo, a Pelzer e a Indaru
chegam a um acordo que
garante os empregos dos
trabalhadores afastando o
risco do cumprimento da
ação de despejo no dia 14
de janeiro de 2010.

“A participação do Sindicato foi excelente nessa
questão. Sou sócio do Sindicato há 20 anos e essa
foi a melhor ação dos metalúrgicos na defesa dos
empregos dos trabalhadores na Pelzer”.
Hamilton Guimarães, funcionário da Pintura.
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Agenda Cultural
CONCURSO
A Prefeitura de Taubaté prepara a 18ª edição
do
Concurso
de Presépios. O evento é promovido anualmente por meio do Departamento de Meio Ambiente,
Turismo e Cultura (DMATUC). Neste ano, as inscrições para o concurso poderão ser feitas entre os
dias 3 e 28 de novembro.
Informações podem ser
obtidas pelos telefones
3621-6040, 3622-8808 e
3624-4195.
EXPOSIÇÃO
O Departamento de
Ação Social
e com o
apoio do
FUSSTA –
Fundo Social de Solidariedade, promove Salão
de Artes com trabalhos
realizados durante o ano,
pelos alunos das Escolas
Integrais da Rede Municipal e o Projeto Semana das
Cores. A abertura será no
dia 22 de outubro, às 15h ,
no Centro Cultural Municipal, que fica na Praça Coronel Vitoriano, 1, no Centro. Informações pelos telefones 3621-6040 / 36228808.
PALESTRA
Palestra
Gratuita Qualidade
& produtividade, conceitos que
mudam um
negócio.
Na palestra são discutidos
os conceitos de qualidade
e produtividade; vantagens
da melhoria em qualidade
e produtividade.
Local : ACIT, dia 26 de
outubro das 19h às 21h.
Rua Jacques Félix, 675,
Centro. Tel.: (12) 21258208.

E MPREGOS

Contratações na Ford são resultado do acordo
para investimentos aprovado em 2008

O presidente Isaac anuncia as 278 contratações que serão realizadas na Ford. No destaque o vice-presidente Mil.

As 278 contratações por
prazo determinado anunciadas ao Sindicato pela Ford na
última quinta-feira, dia 15, só
foram possíveis graças ao

acordo aprovado pelos trabalhadores em 2008 e que
garantiu a vinda de investimentos para a planta da Ford
de Taubaté da ordem de R$

600 milhões para a produção
do novo motor Sigma.
As contratações serão feitas por meio de um processo seletivo que terá início

nos próximos dias.
O Sindicato informa que todos os trabalhadores na Ford
terão direito de indicar um candidato ao processo seletivo.
Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, "as
contratações são positivas
e deixam claro que o acordo firmado entre Sindicato
e a Ford em 2008 para investimento na fábrica de
Taubaté e para a produção
do novo motor Sigma foi
viável, além do que reafirma a responsabilidade do
Sindicato na busca pela geração de empregos".
"As contratações consolidam o futuro dos trabalhadores atuais e também dos futuros contratados na planta
de Taubaté, promovendo
sem dúvida alguma o desenvolvimento social e econômico para a nossa Região",
afirmou Isaac.

C ONQUISTA

Trabalhadores na Usiminas aprovam reajuste salarial
Os trabalhadores na unidade da Usiminas de Taubaté aprovaram em assembléia na última quinta-feira,
dia 15, a proposta de reajuste salarial de 6,53% mais o
pagamento de um abono no
valor de R$ 900,00.
A Usiminas está inserida
no Grupo 8 (laminação, trefilação entre outros).
A proposta negociada entre o Sindicato e a empresa
também garante a estabilidade dos trabalhadores até
o dia 31 de dezembro.
Parabéns aos companheiros na Usiminas pela conquista.

Trabalhadores na Usiminas aprovam o reajuste salarial em assembléia realizada na quinta-feira, dia 15 de outubro

V OLKSWAGEN

Sindicato e Comissão de Fábrica cobram
retomada da negociação da PLR 2009
O Sindicato e a Comissão
de Fábrica estão cobrando
da empresa a retomada das
negociações da 2ª parcela e
o valor final da PLR 2009 na
Volkswagen.
O Sindicato e a Comissão
de Fábrica entendem que a
Volkswagen passa por um
momento de crescimento
nas vendas e produção, e
que os trabalhadores de-

vem receber a parte que
lhes cabe nestes resultados.
O resultado das vendas
mundiais do Grupo Volkswagen nos nove primeiros meses do ano, divulgado na sexta-feira, dia 16, reforça sua participação global como a segunda maior
empresa do setor.
Sua participação no mercado mundial de automó-

veis passou de 10% no mesmo período de 2008 para
11,7% este ano.
O Sindicato e a CF alertam os trabalhadores para
que fiquem atentos ao andamento das negociações
da 2ª parcela da PLR e para
as informações que serão
passadas pelos dirigentes
do CSE e pela Comissão de
Fábrica.

