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Ministério do Trabalho vai exigir
metas de geração de emprego

DE

NOVEMBRO

Dia Internacional da Não
Violência contra a Mulher

A pedido da CUT, Governo vai exigir metas de geração de emprego em
todos os investimentos feitos com recursos do FAT e do FGTS

Artur, presidente da CUT Nacional

O ministro doTrabalho, Carlos Lupi, anunciou no dia 19
depois de muita insistência da
CUT e das centrais sindicais
que o Ministério vai ampliar

a supervisão sobre os recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) e do FGTS
(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) como forma
de garantir que o dinheiro
seja aplicado em projetos e
obras que gerem empregos e
para impedir que os investimentos beneficiem empresários ou grupos que demitirem
trabalhadores.
Para esse controle do uso
dos recursos, será criado um
Comitê de Acompanhamento, integrado por representantes dos trabalhadores indicados pelas entidades sindicais.
Lupi anunciou a decisão
após ter recebido documen-

to da CUT com propostas
para enfrentar a crise financeira internacional e manter
a geração de empregos.
Encontro com Lula Nesta quarta-feira, dia 26, o
presidente Lula vai se reunir
com a CUT, centrais sindicais
e movimentos sociais em Brasília para fazer um balanço
das ações do Governo Federal no ano de 2008, das perspectivas para o próximo período e das medidas do Governo para o combate à crise
financeira internacional.
O encontro contará com a
presença do ministro da Fazenda Guido Mantega e da
ministra-chefe da Casa Civil,
Dilma Roussef.

S ERVIÇO

Atendimento da sede do Sindicato
neste Final de Ano
O Sindicato informa que no
período de 22/12/2008 a
04/01/2009, estará em Férias Coletivas, funcionando
em sistema de plantão, no
horário das 08h às 12h e das
14h às 18h, com atendimento restrito nos seguintes setores:
Secretaria Geral: somente para informações,
Colônia de Férias, cadastro
de sócios/recadastramento,
Guias Médicas e entrega de
camisetas de aposentados.
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Secretaria de Organização: informações sobre
Pequenas e Médias Empresas.
Departamento Jurídico:
informações (com atendimento na Secretaria Geral).
Retornaremos às atividades normais no dia 05 de janeiro de 2009.
Obs: o plantão para atendimento com os advogados
retornará somente no dia
12/01/2009.
A Direção

A CUT/SP comemora nesta terça-feira, dia 25, o Dia
Internacional da Não-Violência contra a Mulher com
um debate na sede do Sindicato dos Bancários em São
Paulo sobre o tema “O Mo-

vimento Sindical e o enfrentamento à violência - Impactos no mundo do trabalho ,
Saúde Mental e Sexualidade.
A CUT sempre esteve
mobilizada no combate à violência contra a mulher, através de suas secretarias Nacional e Estadual da Mulher
Trabalhador e também no
Sindicato.
Essa mobilização já garantiu
conquistas como a Lei Maria
da Penha, que pune a violência doméstica contra a mulher
e que foi sancionada pelo presidente Lula em 2006.

Homens Unidos pelo Fim da
Violência Contra a Mulher
Você também pode entrar
nessa luta participando do
abaixo-assinado da campanha Homens Unidos pelo
Fim da Violência Contra a
Mulher do Governo Federal. O abaixo-assinado tem
como objetivo fazer com

que os homens se comprometam em contribuir para
a implementação integral
da Lei Maria da Penha e
pela efetivação de políticas
públicas que visem o fim de
qualquer violência contra a
mulher.

Acesse:
www.homenspelofimdaviolencia.com.br

E DUCAÇÃO

Vestibular 2009 Unitau: não
perca essa oportunidade!!!

D ENÚNCIA

Supervisor do Celular na LG
pressiona trabalhadores
Um dos supervisores do 2º
Turno do Celular na LG está
intimidando os trabalhadores com sua postura truculenta e arrogante.
Ele debocha das necessidades dos trabalhadores e intimida as pessoas com ameças
de demissão, principalmente
dos temporários.
O supervisor também desrespeita os trabalhadores e
trabalhadoras de maneira
autoritária.
O Sindicato e o CSE informam que estão cansados de
ouvir reclamações sobre
esse supervisor e que agora
tomarão as medidas neces-

sárias e cabíveis. Esperamos
que esse supervisor melhore sua postura, pois toda
ação tem uma reação.
PLR 2008 - O CSE da LG
informa os trabalhadores
que ainda está em andamento a negociação da PLR
2008.

No próximo dia 30 acontece o Vestibular da Unitau,
e pelo terceiro ano consecutivo o Sindicato e a Unitau oferecem aos sócios e
dependentes a bolsa pontualidade com desconto de
20% para os alunos que estão entrando em 2009 na
universidade e nos cursos
do Colégio Balbi.
Essa é uma oportunidade
de aprimoramento profissional e de crescimento,
que o Sindicato oferece
por meio deste convênio
com a Unitau.
Lembramos que os alunos que já são beneficiados
pelo convênio continuarão

a usufruir do desconto em
2009.
As inscrições para o desconto serão feitas a partir
do dia 06/01/2009.
Deverão ser apresentados os seguintes documentos: cópia do comprovante de matrícula devidamente pago; preenchimento do termo de compromisso e formulário de cadastro do beneficiado no
ato da inscrição no convênio.
Vale lembrar que o desconto da bolsa pontualidade é valido somente para
as mensalidades e não se
aplica às matrículas.
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21 de dezembro no Dom Carmelo:
2ª Festa da Família Metalúrgica
Está chegando a hora de
mais uma vez reunir toda a
família metalúrgica em uma
grande festa de confraternização e de comemoração
das consquistas da categoria neste ano.
A 2ª Festa da Família Metalúrgica vai acontecer no
domingo, dia 21 de dezembro, no Sítio Dom Carmelo, no horário das 9h às 16h.
Uma grande estrutura
está sendo preparada para
essa festa, inclusive com
uma linha de transporte gratuito partindo da Rodoviária Velha para atender aos
metalúrgicos e seus familiares na ida e na volta do
evento.
A festa contará com atrações como a Chegada de

Papai Noel para as crianças
e show com a banda Lata
Preta com muito Pop Rock,
Forró, MPB, Axé, e Pagode.
Haverá muita diversão
para as crianças com pulapula e cama elástica, e entretenimento para todos
com partidas de truco, sinuca, futebol e pebolim.
Além disso a festa terá um
delicioso café da manhã,
churrasco, bebidas, refrigerantes, sorteios de brindes,
e muita alegria.
“Será um grande evento
de confraternização para
toda a categoria”, afirma o
presidente Isaac do Carmo.
Aguarde mais informações sobre toda a estrutura preparada para essa festa e suas atrações.

Trabalhadores debatem a crise internacional e
os projetos da Volks em encontro na Alemanha
Piu Piu, coordenador da Comissão de Fábrica, houve um
consenso no encontro de
que a crise está afetando de
forma mais contundente a
Volks na Europa, e que em
países emergentes como
Brasil, Rússia e China o mercado ainda continua aquecido e com demanda de produção.
Os representantes dos trabalhadores de todas as plantas da Volks no Brasil tam-

F ORMAÇÃO

Domingo, dia 30/11
Botafogo x Figueirense
Internacional x Cruzeiro
Vitória x Palmeiras
Portuguesa x Sport
Coritiba x Vasco
Náutico x Atlético-PR
Flamengo x Goiás
Ipatinga x Grêmio
Atlético-MG x Santos
São Paulo x Fluminense
SÉRIE B

Cipeiros e Dirigentes sindicais durante o curso na sede do Sindicato

A atividade contou com a
participação de Cipeiros da
Comau,Copreci, Daido,
Ford, KMAB, Metalbages,
Pelzer, Rio Negro, SG, SM e
Volkswagen.

Volks é Bi Campeã
do Torneio de
Futebol dos
Metalúrgicos
de Taubaté

Representantes dos trabalhadores nas fábricas da Volkswagen no Brasil

bém cobraram da empresa o
cumprimento da Carta Social, o reconhecimento do
Comitê Nacional dos Trabalhadores na Volks e a manutenção dos investimentos da

CIPA 1

Sindicato realiza curso
para Cipeiros

Na sexta-feira, dia 21, aconteceu na sede do Sindicato
mais um curso de Formação
para Cipeiros em parceria
com a Escola Sindical São
Paulo da CUT/SP.

Confira os
jogos da próxima
rodada do
Brasileirão 2008

Sábado, dia 29/11
América x Corinthians

I NTERNACIONAL

Durante o encontro do
Comitê Mundial dos Trabalhadores na Volkswagen realizado na Alemanha no perído de 28 de outubro a 6 de
novembro a crise internacional foi um dos principais
temas debatidos.
A planta de Taubaté foi representada no evento pelos
companheiros Aldrey Allan
Candido (Piu Piu) e Raí da
Comissão de Fábrica.
Segundo o companheiro

Curtas

Eleição da Cipa na
Volks é nesta
semana

De 26 a 28 de novembro
acontece a eleição da Cipa
2009 na Volkswagen.
Lembre-se: vote de maneira consciente nos companheiros que realmente estão
preocupados com a segurança e a saúde dos trabalhadores.

empresa para o ano de 2009.
Outros assuntos abordados foram a influência da
Porsche na direção da Volks
e a situação dos terceiros na
empresa.

CIPA 2

Conheça os
eleitos para a
Cipa 2009 na Ford
Titulares - André Rogério Antunes Pinto, Luis
Claudio Brigagão, Dorival do Nascimento Braga (Val Negão), Luiz Antonio de Silvestre, Romildo Santana Nascimento
(Pereirinha), Benedito Irineu Pinto, Oswaldo de
Queiroz (Espingarda) e
Wagner de Carvalho Palasio.
Suplentes - Raimundo
Nonato, Salvador, Gilvan
Estevão, Stenio, Odilon e
Homero.

Com a vitória na final
sobre a equipe da Pelzer,
a Volks sagrou-se bi campeã do Torneio de Futebol
dos Metalúrgicos de Taubaté.
Mais de 1000 pessoas
prestigiaram durante todo
o dia o evento que aconteceu no Sesi de Taubaté.
A participação dos trabalhadores está ficando
cada vez maior, e mais uma
vez o sucesso foi tanto que
já estão pedindo a realização do 3º Torneio.
O Sindicato agradece a
participação de todos os
trabalhadores e também
ao trio de arbitragem formado por Carlito,André e
Toninho.
Parabéns a todos.
Fontes: Site Futebol na Rede
e Diário de Taubaté
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Agenda Cultural
PRESÉPIOS
O Departamento
de Meio
Ambiente,
Turismo e
Cultura
de Taubaté está
com inscrições abertas
para o 17º Concurso de
Presépios. Para participar,
os interessados devem
inscrever seus presépios
(só valem os montados
em casa) até o próximo
dia 28. As residências
serão visitadas entre os
dias 11 e 15 de dezembro por uma comissão
julgadora. Os três melhores classificados receberão certificados e troféus, além da visita da
Folia de Reis. O Dmatuc
está localizado no prédio
da rodoviária Nova, na
rua Benedito de Silva
Moraes.
SHOW
A banda
Fresno se
apresenta
no próximo sábado, dia 29
de novembro,
na Associação de Taubaté, com abertura dos
portões a partir das 21h.
Ingressos à venda no
Ginásio da Associação,
Long time, Disco de
Ouro, e Escolástico.
Informações pelo telefone (12) 3634-8566.
AIDS
No Dia
Mundial
de Luta
contra a
Aids, 30
de Novembro, o
SESC
promove atividades de
prevenção à doença e
dicas de saúde com
humor e respeito, trazendo conscientização
para a prevenção e
tratamento das doenças
sexualmente transmissíveis, especialmente a
Aids. Telefone (12)
3634-4000.
Fontes: ACIT, Diário de
Taubaté e ValeParaibano

M OBILIZAÇÃO

5ª Marcha da Classe Trabalhadora
em Brasília: Lutas e Conquistas
No dia 3 de dezembro
acontece a 5ª edição da
Marcha da Classe Trabalhadora em Brasília.
Neste ano a marcha ganha novas bandeiras de luta
como a implementação de
políticas de combate à crise internacional, como a
redução da taxa de juros e
aumento dos investimentos do Governo Federal
para garantia de empregos
, salários e direitos dos trabalhadores.
É importante lembrar
que a Marcha da Classe Trabalhadora já garantiu conquistas importantes como
a política de valorização do

A unidade da Classe Trabalhadora é essencial nesse momento de combate à crise financeira internacional

Salário Mínimo que vem
sendo colocada em prática
pelo Governo Lula.
A Classe Trabalhadora
também estará mobilizada
por nossas bandeiras históricas de luta como a re-

dução da jornada de trabalho, o fim do fator previdenciário e a ratificação das convenções 151 e 158 da OIT.
“É preciso mostrar para
a sociedade que o melhor
remédio para a crise é a

geração de postos de trabalho e o desenvolvimento
do país. Não é hora de recuar, e sim de avançar no
crescimento do Brasil”, afirma o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo.

S OCIAL

Seminário debate a Educação
Intercultural e a Soberania Alimentar
O Sindicato, em parceria
com o Projeto Esperança e
a Plataforma Brasil (Terre
des Hommes) realizou o seminário de lançamento da
Campanha Educação Intercultural e Soberania Alimentar.
A Plataforma Brasil é a reunião das entidades que são
apoiadas no país pela ONG
Terre des Hommes, e entre
elas está o Projeto Esperança.
O objetivo da campanha é
divulgar o debate sobre Educação Intercultural e Soberania Alimentar na sociedade como agentes multiplica-

Participantes debatem sobre a soberania alimentar e a educação intercultural

dores e mostrar a importância da diversidade cultural
em nosso país, as diferenças
de raças, danças típicas, ou
seja, valorizar nossa cultura
que sofre com as interferên-

cias da globalização.
O evento contou com palestras sobre os temas com
Marcos Gonçalves Jacinto,
Coordenador de Segurança
Alimentar da cidade de Ca-

raguatatuba (SP) e com o
professor Francisco Antonio
Maciel Novaes.
O seminário também teve
apresentações artísticas com
dança de fita com as crianças do Projeto Esperança e
apresentação da Cia. de Moçambique Unidos de S. Benedito do Parque Bandeirantes.
“É importante que o Projeto Esperança esteja engajado nessas atividades para
apromorar cada vez mais o
atendimento às crianças”, disse o presidente Isaac do Carmo.

R AÇA

Marcha da Consciência Negra em São Paulo
reúne milhares de pessoas
A Secretaria da Igualdade
Racial do Sindicato participou da 5ª Marcha da Consciência Negra realizada no
dia 20 de novembro em São
Paulo.
Com o tema "Os 120 Anos
da Abolição da Escravatura
Inacabada", milhares de pessoas saíram às ruas de São
Paulo na defesa da promoção social da população afrodescendente e do fim do racismo no país.

A mobilização por uma
marcha do movimento negro teve seu primeiro ato
em 1995, nos 300 anos da
morte de Zumbi dos Palmares.
Já em 2004, com o movimento bem articulado,
criou-se a primeira Marcha
da Consciência Negra que
aconteceu em algumas capitais brasileiras e foi uma preparação para a Marcha do
ano seguinte.

Dirigentes dos CSEs e a Secretaria da Igualdade Racial participaram da Marcha

