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F ORMAÇÃO

Metalúrgicos de Taubaté participam
do 12º Congresso Estadual da CUT
Os Metalúrgicos de Taubaté participam de 20 a 23 de
maio do 12º Cecut (Congresso Estadual da CUT/SP)
na cidade de Serra Negra.
O congresso acontece
com o tema "Um Novo Modelo de Desenvolvimento
para São Paulo", e definirá as
estratégias dos trabalhadores para o próximo período
e ações para construção de
um Estado que priorize o
crescimento com emprego,
renda, direitos e participação
social. No Cecut também
será eleita a nova direção da
CUT-SP.
Durante o congresso
acontecem grupos de discussões sobre temas como Mulher Trabalhadora, Organização no Local de Trabalho, Juventude, LGBT, Pessoas com
Deficiência, Saúde, Comunicação e Igualdade Racial,
com a formulação de estra-

Participantes do Curso de Cipa organizado pelo Sindicato

Os rumos da CUT São Paulo serão definidos neste congresso

tégias, políticas permanentes
e plano de lutas.
“Temos a certeza que a
participação dos Metalúrgicos de Taubaté neste Cecut
será de grande importância
para que haja uma sintonia

entre os planos de luta da
CUT e as definições que serão deliberadas pelo 4º Congresso dos Metalúrgicos de
Taubaté”, afirma o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo.

Sindicato realiza palestra com
Juiz do Trabalho de Taubaté
O juiz titular da 1ª Vara do
Trabalho de Taubaté, Dr. Guilherme Guimarães Feliciano,
realiza uma palestra na sede
do Sindicato no próximo dia
29 de maio, sexta-feira, às
19h30.
O juiz do trabalho abordará em sua palestra temas
como a Lei de Greve e Interdito Proibitório
O Dr. Guilherme Guima-
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Nos dias 12 e 13 de maio,
o Sindicato promoveu em
parceria com a Escola Sindical da CUT/SP mais um curso de formação para Cipeiros.
O curso, aplicado pela professora Paula da Escola Sindical, contou com a participação de companheiros das
empresas Ford, LG, KMAB e

Volkswagen.
Segundo o secretário de
Formação do Sindicato, Juarez Estevam, esta foi mais
uma oportunidade para os
companheiros aprimorarem
seus conhecimentos sobre a
segurança na visão dos trabalhadores, bem como sobre
a importância da organização
nos locais de trabalho.

M ERCADO

Volks suspende negociações
para fusão com Porsche

J URÍDICO

EXPEDIENTE

Sindicato promove curso
para Cipeiros

rães também é professor do
Departamento de Ciências
Jurídicas da Universidade de
Taubaté (Unitau).
Vale a pena comparecer e
ficar bem informado sobre
os temas que dizem respeito ao direito de mobilização
e luta dos trabalhadores.
O Sindicato fica na Rua
Urupês, nº 98, no bairro Cháara do Visconde.

E MPREGO

AVolkswagen informou neste domingo, dia 17, que as negociações para uma possível
fusão com a Porsche foram
suspensas.
Segundo informações divulgadas na imprensa européia, a
Volks considera que não houve avanço nas negociações feitas com a direção da Porsche.
Entre as recriminações da
VW indicadas pela imprensa,
está a falta de uma linha de atuação clara por parte da Porsche e o "descrédito" que essa
situação está representando à

Volks. No cenário desse projeto de fusão, estão as dificuldades financeiras da Porsche
para obter o controle da Volkswagen e a possibilidade de
que esta última aproveite essa
fraqueza para responder às
tentativas de compra com a
aquisição do comprador.
A Porsche estava disposta a
adquirir 75% da Volks, o maior fabricante automobilístico
da Europa, mas a crise financeira, que afeta especialmente o setor automotivo, prejudicou esses planos. Fonte: G1.

U NIDADE

Emprego formal tem melhor
resultado desde setembro
CUT tem 91,05% na eleição
dos Metalúrgico de Itu
A economia brasileira registrou a criação de
106.205 vagas com carteira
assinada em abril, o terceiro mês seguido de recuperação após o aumento das
demissões registrado devido aos efeitos da crise econômica. Trata-se do melhor
resultado desde setembro
do ano passado.
O ministro do Trabalho,
Carlos Lupi, afirmou que
abril foi o mês em que houve o início de uma recuperação mais forte em relação ao
emprego formal. Segundo
ele, o mês de maio também

Em eleição realizada nos
dias 12, 13 e 14 de maio, a
chapa da CUT encabeçada
pelo companheiro Dorival
Jesus do Nascimento Júnior

será melhor que abril.
"Vamos agora ter um acúmulo de resultados positivos.
A minha previsão é de mais
de 1 milhão de empregos em
2009 e um crescimento da
economia entre 2% e 2,5%",
afirmou”, disse o ministro.

venceu com 91,05% dos votos e garantiu a continuidade das conquistas e avanços
da categoria em Itu. Parabéns
aos companheiros!!!

Conheça a Cipa 2009/2010
eleita na Usiminas
Titulares - Flávio Edgar Leite, Fernando Amaral,
Vinícius de Andrade Santos, Luiz Henrique Procorro e
Paulo Roberto Duran.
Suplentes - Anderson Donizete de Jesus, Roberto
Tosetto, Cleodon Ferreira de Souza e
Rafael Francisco S. Rodrigues
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Lula recebe proposta que moderniza
as relações trabalhistas no Brasil
"O objetivo é modernizar as
relações entre as partes, sem flexibilizar direitos, mas sim, negociando a aplicação dos direitos garantidos na Convenção Coletiva",
afirma Isaac.
A proposta não é de mudar a
legislação, mas abrir uma possibilidade para que a empresa possa
aderir a esse outro patamar de negociação, e para isso teria que
cumprir certos requisitos como o
reconhecimento do Comitê Sindical de Empresa.
"Os Comitês representam um
modelo sindical que vem sendo
aplicado com sucesso em sindicatos como o de Taubaté, Salto, Sorocaba e ABC, e atuarão como fiscalizadores dos acordos negociados com as empresas", disse o
presidente Isaac.

Foto Destaque: Raquel Camargo

O presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, entregou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
uma proposta de projeto de lei
que amplia os espaços de negociação entre trabalhadores e empresas.
A entrega da proposta aconteceu na terça-feira, dia 12, durante
a comemoração dos 50 anos do
Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC, em São Bernardo do Campo.
Em nome dos metalúrgicos da
CUT, Isaac entregou para Lula a
proposta de projeto que tem como
objetivo ampliar o diálogo entre
trabalhadores e empresas, já que
o atual modelo sindical e a legislação trabalhistas são da década
de 30, quando o país vivia outra
realidade política e econômica.

Centenas de trabalhadores lotaram o auditório do Sindicato dos Metaúrgicos do ABC na comemoração dos 50 anos

H ISTÓRIA

Metalúrgicos do ABC comemoram 50 anos
No dia 12 de maio, o Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC comemorou seus 50 anos com uma
solenidade que teve a presença do
metalúrgico nº 1 do Brasil, o presidente Lula.
Lula foi presidente do Sindicato de 1975 a 1980, período durante o qual surgiu o Novo Sindicalismo e teve início o processo de lutas populares que levaram à redemocratização do nosso país com o fim da Ditadura
Militar.

História: Lula na Vila Euclides

Na solenidade marcaram presença ex-presidentes da entidade
como Vicentinho, Luiz Marinho,
Guiba e Jair Meneguelli, além de
lideranças sindicais da CUT e da
ministra da Casa Civil Dilma Roussef.
Sem dúvida, a história de luta
dos metalúrgicos do ABC está ligada à história contemporânea do
Brasil e em nome da categoria metalúrgica de Taubaté, parabenizamos esses combativos companheiros pelos seus 50 anos.

Dilma:“a mudança do Brasil
começou aqui”
A minsitra da Casa Civil, Dilma
Roussef destacou em sua fala que
as lutas do ABC estão diretamente ligadas à história de nosso país.
“A semente desta modificação
política e econômica de nosso
país foi cultivada aqui (no ABC),
pelo seu mais ilustre representante, o presidente Lula,e pelos
trabalhadores anonimos que se
mobilizaram por essa mudança”,
disse Dilma.

Ministra Dilma Roussef no evento

E NTREVISTA

Sérgio Nobre fala sobre o avanço do movimento sindical no Brasil
O presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, Sérgio Nobre, fala em entrevista exclusiva
ao jornal O Metalúrgico sobre
a Organização no Local de Trabalho e a evolução do movimento
sindical no Brasil.
O Metalúrgico - De que forma os CSEs e claro a organização
no local de trabalho contribuíram
para uma nova relação sindical no
Brasil?
Sergio Nobre - Os CSEs (Comitês Sindical de Empresa) são um
marco divisor no Brasil porque significam o modo ideal de representação do trabalhador dentro da
empresa, por seu caráter permanente. Na base dos Metalúrgicos
do ABC, atualmente, os CSEs estão presentes e atuantes em 90
empresas de São Bernardo do
Campo e Diadema. As Comissões
Sindicais de Empresa são responsáveis pelo aumento do diálogo
social nos locais de trabalho, diálogo este que também elevou o
número de acordos e soluções de
conflitos nas empresas. Os Comitês firmaram-se, assim, como instrumento para garantir boas práticas sindicais sempre respeitan-

do a realidade de cada empresa
porque permitem que trabalhadores e empregadores resolvam diretamente suas demandas nos locais onde elas acontecem.
O Metalúrgico - Quais são os
principais desafios dos trabalhadores neste cenário de crise econômica mundial?
Sergio Nobre - O principal
desafio dos Sindicatos neste momento de crise é a defesa do emprego e do salário. Em todo o Brasil, desde o início da crise econômica internacional, em setembro
do ano passado, mais de 700 mil
postos de trabalho foram fechados, o que mostra a urgência do
debate sobre responsabilidade
social das empresas. Não é possível que uma indústria como a
Embraer, por exemplo, demita 4,5
mil trabalhadores sem prestar contas a ninguém. Não falou com Sindicato, com prefeito do município
onde está instalada, não respeitou
ninguém. Em qualquer lugar do
mundo, demitir é uma violência.
Tirar o emprego do trabalhador
é tirar tudo que ele tem na vida e
não pode ser encarado com algo
normal. Antes de demitir, as em-

presas deveriam, no mínimo, abrir
as suas contas para comprar a
necessidade das demissões e debater se, de fato, não há alternativas. Mas, infelizmente, as relações
de trabalho ainda são muito selvagens aqui, porque as empresas
impõem sua vontade por não haver equilíbrio de forças e negociação só ocorre quando existe esse
equilíbrio. Essa crise serviu também para mostrar a fragilidade dos
sindicatos no País e a necessidade de buscarmos mecanismos de
proteção do emprego para atrevessar períodos de turbulência
sem que o trabalhador pague a
conta.
O Metalúrgico - Considerando os 50 anos que o Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté completa em 2009, qual a importância
dos Comitês Sindicais de Empresa para Taubaté e Região?
Sergio Nobre - Os CSEs são
a forma mais avançada e democrática de representação existente no Brasil. É através deles que
nós estamos conseguindo modernizar as relações de trabalho estimulando cada vez mais o diálogo
e a negociação coletiva. Vale lem-

brar que no Brasil,
apesar de a carteira de trabalho ter
sido criada nos
anos 1930, a maioria dos trabalhadores brasileiros não
tem acesso a ela e
infelizmente ainda é
comum o trabalhador ser demitido e
ter que recorrer à
Justiça para conseguir receber seus
direitos. O pior é
saber que em plano século muitos
trabalhadores brasileiros ainda vivem
em regime semelhante à escravidão.
Por isso, o compa“Os CSEs são a forma mais avançada e democrática
de representação existente no Brasil”
nheiro Isaac, presidente dos Metalúrgicos de Taubaté, entregou, em gociação coletiva. Lei essencial
mãos, em nome de todos os me- para que os trabalhadores possam
talúrgicos da CUT. ao presidente avançar em novas conquistas de
Lula, no último dia 12 (por oca- benefícios e as empresas, por sua
sião dos 50 anos dos Metalúrgi- vez, possam enfrentar os desafios
cos do ABC) um pré-projeto que da economia globalizada.
Leia a entrevista na íntegra no
reivindica a criação de uma lei fesite www.sindmetau.org.br
deral que amplie e valorize a ne-
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Metalúrgicos de Taubaté iniciam caminhada
rumo ao 4º Congresso
Neste domingo dia 17, aconteceu na sede do Sindicato a
primeira plenária preparatória
para o 4º Congresso dos Metalúrgicos de Taubaté.
Neste encontro, os metalúrgicos presentes aprovaram o
regimento interno das plenárias de base que definirão os
delegados para o Congresso.
Também foram aprovadas
nesta plenária, as datas de realização do Congresso nos
dias 13, 14, 15 e 16 de agosto.
“É importante que os trabalhadores acompanhem o
andamento das plenárias preparatórias, pois elas são fundamentais para que tenhamos um Congresso expressivo e que sem dúvida marcará os 50 anos de nosso Sindicato”, disse o presidente
Isaac do Carmo.
Plenária - o evento contou
com a presença do escritor e
ex-metalúrgico Vito Gianotti,
autor dos livros "História das
Lutas dos Trabalhadores no
Brasil" e “Muralhas da Linguagem” que falou sobre a impor-

tância da Organização no Local de Trabalho e sobre a origem e papel e histórico dos Sindicatos no Brasil.
Gianotti também falou sobre o papel da comunicação
da Classe Trabalhadora na disputa hegemônica na sociedade e sobre como a informação é manipulada pelos grandes meios de comunicação,
que atende aos interesses dos
patrões criminalizando os
movimentos sociais e as mobilizações dos trabalhadores.
Em seguida, o coordenador
do Tie Brasil, Sérgio Bertoni,
falou sobre o mapeamento
dos processos produtivos nas
empresas e como ele pode
ser utilizado na organização
das ações sindicais e lutas
dos trabalhadores.

Metalúrgicos
acompanham a
plenária e ao lado
os comapnheiros
Sérgio do TIE Brasil
e o escritor Vito
Gianotti

Confira o calendário das Plenárias
Ford: dia 7 de junho
Grupo 3 (Autopeças): dia 28 de junho
Volkswagen: dia 5 de julho
Grupos 2, 8 e LG: dia 12 de julho
Todos os trabalhadores podem acompanhar as plenárias dos seus Grupos e empresas

S OLIDARIEDADE

Reunião preparatória da Campanha do Agasalho acontece
nesta sexta-feira, dia 22, na sede do Sindicato

Neste ano a Campanha do Agasalho marca os 50 anos do Sindicato

Agenda Cultural
FESTA
De 04 a 21
de junho acontece a 4ª Festa
do Nordestino, no Bairro
do Bonfim em
Taubaté, com
comidas típicas, barracas,
parque de diversões e bailes de forró gratis. A abertura oficial acontece no
dia 06 de junho às 19h. Informações pelos telefones
(12) 9153-1768 e (12)
3132-5937.

A organização da Campanha do Agasalho 2009 e as
entidades assistenciais participantes estarão reunidas na
próxima sexta-feira, dia 22, às
10h, na sede do Sindicato,
para definir os detalhes finais
da arrecadação que acontecerá no dia 31 de maio.
Segundo o diretor Cultural

do Sindicato, Raimundo Dias
Pires, o Baiano, na reunião do
dia 22 serão definidos os
postos de arrecadação e o
número de entidades participantes.
“As entidades assistenciais
que ainda quiserem participar da campanha podem
comparecer a esta reunião.

Nosso objetivo é envolver a
sociedade nesta campanha
que também marca as comemorações dos 50 anos de
nosso Sindicato”, disse Baiano.
O Sindicato fica na rua Urupês, 98, no bairro Chácara do
Visconde. Informações pelo
telefone (12) 2123-4329.

MÍDIA ALTERNATIVA

Presidente Lula assina decreto que concede canal
de televisão aos trabalhadores

O presidente Lula assinou
na terça-feira, dia 12, o decreto que outorga a concessão de um canal de televi-

são de cunho educativo em
São Caetano do Sul para a
Fundação Sociedade Comunicação Cultura e Trabalho,

que tem como entidade
mantenedora o Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC.
O canal ainda depende de
aprovação no Congresso
Nacional, e o Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté
pleiteia que o sinal dessa
emissora também seja aberto para o Vale do Paraíba,
proporcionando assim uma
opção de mídia feita pelos
trabalhadores para os trabalhadores.

"Já está na hora da Classe
Trabalhadora ter o seu canal
de televisão, assim como
acontece com outras entidades como universidades e
igrejas. É uma alternativa para
os trabalhadores, que hoje
só podem contar com as informações que são divulgadas pela grande mídia sobre
as nossas lutas e conquistas",
afirma o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté, Isaac do Carmo.

