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Assembléia define delegados para os
Congressos Estadual e Nacional da CUT
confira o edital de convocação
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Metalúrgicos já são mais
de 2 milhões no Brasil
Dados de uma pesquisa divulgada pela CNM/CUT
apontam que o setor metalúrgico no Brasil registra 2
milhões de trabalhadores, ou
seja, mais de 20% da indústria de transformação. O grupo soma 5,4% dos 37 milhões de empregos formais
do Brasil.
Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram
que o setor está se recuperando da crise econômica
mundial que atingiu mais
profundamente os setores
de exportação. A perda de
35.908 postos no primeiro
trimestre de 2009 será revertida a partir deste mês,
segundo avaliação do ministro do Trabalho e Emprego,
Carlos Lupi.

Metalúrgicos somam 5,4% dos 37 milhões de trabalhadores formais do Brasil

Edital
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico, Siderúrgicas, Automobilísticas e
de Autopeças de Taubaté e Região, entidade reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, em 18 de agosto de 1959, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.473,
com sede social nesta cidade à Rua Urupês, n.º 98, Chácara do Visconde, na pessoa de
seu Diretor - Presidente ISAAC JARBAS MASCARENHAS DO CARMO, nos termos
do Estatuto Social, convoca todos os trabalhadores associados, a participarem da Assembléia que se realizará na sede do Sindicato, no dia 30 de ABRIL/2009, às 17:00
horas em primeira convocação e, não tendo quórum, às 18:00 horas em segunda
convocação, com o número de sócios presentes, para escolha de delegados que participarão do 12º CECUT (CONGRESSO ESTADUAL DA CUT) e do 10º
CONCUT(CONGRESSO NACIONAL DA CUT).
Taubaté, 24 de abril de 2009.
ISAAC JARBAS MASCARENHAS DO CARMO
PRESIDENTE
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DE ABRIL

Dia Mundial em Memória
das Vítimas de Acidentes e
Doenças deTrabalho

O Brasil entre tantos títulos mundiais amarga a tristeza do título de campeão mundial em vítimas de acidentes
e doenças do trabalho.
No dia 28 de abril devemos lembrar os mutilados
das indústrias metalúrgicas,
dos doentes por asbesto (mineral também conhecido
por amianto, composto principalmente de silicato de cal
e magnésio), e dos milhares
de lesionados pela LER (Lesão por esforços repetitivos)
nos setores bancários e alimentícios.
O dia 28 de abril, é o dia
de lembrarmos os acidentes
e as mortes ocorridas nos

locais de trabalho, bem como
o lamentável aumento das
doenças e acidentes de trabalho entre jovens e mulheres.
Este dia é em memória aos
milhares de trabalhadores
rurais mortos por intoxicação de agrotóxicos nas lavouras brasileiras, e também
para centenas de trabalhadores canavieiros que morreram nos últimos anos devido ao ritmo excessivo de trabalho no corte da cana-deaçúcar.
Enfim, um dia de reflexão
e de preparação para ações
na busca da redução dos acidentes e doenças profissionais no Brasil e no mundo.

I NFORMAÇÃO

Presidente Lula convoca a
1ª Conferência Nacional de
Comunicação

LEÃO 2009

Prazo de entrega do Imposto
de Renda termina no dia 30
Termina à meia-noite do
próximo dia 30 de abril o
prazo de entrega para a declaração do Imposto de Renda 2009.
A Receita Federal alerta os
contribuintes para que evitem deixar para a última
hora, já que é possível um
congestionamento do sistema, devido ao acúmulo de
acessos ao endereço do órgão na internet.
Quem perder o prazo pagará multa entre R$ 165,74
e o equivalente a 20% do
imposto devido.
A estimativa é de que 25
milhões de contribuintes

entreguem a declaração exigida de quem teve rendimento tributável superior a
R$ 16.473,72 no ano passado.
Até sexta-feira, dia 24, a
Receita já havia recebido
14,6 milhões de declarações.
Os contribuintes que ainda tiverem dúvidas sobre a
declaração do Imposto de
Renda podem consultar o
atendimento telefônico da
Receita Federal (Receitafone - 146) ou acessar o site
www.receita.fazenda.gov.br
Não deixe sua declaração
para a última hora!

O presidente Lula anunciou no dia17 de abril, a convocação da 1ª Conferência
Nacional de Comunicação,
que será realizada entre os
dias 1º e 3 de dezembro de
2009, em Brasília (DF).
É a primeira vez que o governo federal convoca uma
conferência desse porte para
discutir, democraticamente,
questões relativas à comunicação social no Brasil. Lula
havia anunciado, em janeiro,
a disposição do governo de

convocá-la durante o Fórum
Social Mundial, realizado em
Belém (PA). O tema da conferência é "Comunicação:
meios para a construção de
direitos e de cidadania na era
digital".
De acordo com o decreto
presidencial, a conferência
terá a participação de delegados representantes da sociedade civil, eleitos em conferências estaduais e distrital, e de delegados representantes do poder público.
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Trabalhadores na Volkswagen do Brasil
se reúnem em Guaraqueçaba-PR
Trabalhadores de todas
as plantas da Volkswagen
no Brasil estiveram reunidos de 23 a 25 de abril no
2º Encontro do Comitê
Nacional dos Trabalhadores na Volkswagen, que
aconteceu na cidade de
Guaraqueçaba, no Paraná.
O encontro teve como
objetivo a análise da conjuntura política e econômica do
Brasil e nesse contexto debateu as questões em comum dos trabalhadores nas
plantas da Volks no Brasil.
Durante o encontro foram feitos debates sobre a
realidade das plantas da Volks, sobre os impactos da
crise econômica na segurança e saúde dos trabalhadores bem como a Orga-

Participantes do 2º Encontro dos trabalhadores na Volkswagen do Brasil

nização no Local de Trabalho e a garantia dos direitos dos trabalhadores.
Participaram do evento
lideranças sindicais e representantes das plantas
da Volkswagen no ABC,
Taubaté, São Carlos e Curitiba, além de representantes do IG Metall da Alemanha, do TIE Brasil, e dos

países Argentina, Espanha e
Russia, e autoridades locais.
Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo,
"Esta organização dos trabalhadores na Volkswagen
sempre foi muito importante, principalmente em
momentos como os vividos
em 2006 pela categoria de

Taubaté, quando os trabalhadores das plantas da Volks no Brasil fizeram uma
paralisação unificada por 24
horas para garantir o emprego e os direitos dos trabalhadores".
"Saimos deste encontro
com resoluções concretas
que fortalecem nossas lutas e levam a empresa a reconhecer a força política e
importância do Comitê
Nacional dos Trabalhadores", disse Isaac do Carmo.
Ao final do encontro no
sábado, foi elaborado um
documento intitulado Carta de Guaraqueçaba, com
as resoluções do encontro
que serão entregues para
a direção nacional e mundial da Volks.

I NTERNACIONAL

Trabalhadores na Ford discutem a formação de
Comitê Mundial durante encontro nos EUA
A FITIM (Federação Internacional dos Trabalhadores
Metalúrgicos) realizou de 22
a 24 de abril em Detroit (EUA)
o encontro sobre a Rede dos
Trabalhadores na Ford.
Estiveram presentes representantes das plantas da
Ford no Brasil, Rússia, Espanha, Tailândia, África do Sul,
Reino Unido, Alemanha, Canadá, Bélgica, Suécia,Austrália e Estados Unidos.
Os trabalhadores na Ford
do Brasil foram representados pelos companheiros
José Monteiro (Taubaté),

Trabalhadores preraram a formação do Comitê Mundial da Ford

João Cayres (ABC) e Julio
(Camaçari).
Durante a reunião foi debatida a criação do Comitê
Mundial dos Trabalhadores
na Ford. O Brasil terá uma

vaga no Comitê Executivo
que vai discutir a formação
do Comitê Mundial.
Nos três dias de reunião
foi feita uma análise dos efeitos da crise mundial e ficou
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Metalúrgicos de Taubaté participam
da eleição sindical em Itajubá
Nesta terça e quarta-feiras,
dias 28 e 29, os metalúrgicos
de Taubaté participam da
eleição da nova diretoria do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Itajubá.
A CUT concorre na eleição com a Chapa 2 contra a
chapa da atual direção da
entidade que é ligada à Conlutas/PSTU.
Os metalúrgicos de Taubaté apóiam a Chapa 2 da CUT
e os companheiros Paulo
Dutra, José Lourenço, Banha

evidente que o Brasil foi o
país menos afetado.
Relatos dos sindicalistas de
outros países dão conta de
uma queda na produção de
veículos de até 60%, acarretando precarização de direitos e garantias dos trabalhadores.
Nesse debate ficou evidenciado que a as ações do Governo Lula para o combate a
crise, com as contrapartidas
sociais para a Classe Trabalhadora, tem sido o diferencial para a manutenção do
emprego e renda no Brasil.

Metalúrgicos de Taubaté junto com a Chapa 2 da CUT em Itajubá

e Bira estarão trabalhando
no processo eleitoral.
A cidade de Itajubá tem
empresas importantes como
a Imbel, Mahle e Delphi e

chegou a hora de resgatar as
conquistas e avanços para
essa importante categoria
que é a dos metalúrgicos de
Itajuba.

Curtas
Timão coloca a
mão na taça com
dois gols de
Ronaldo na Vila

Os dois gols de Ronaldo contra o Santos na Vila
Belmiro foram fundamentais para o placar de 3 a 1
para o Corinthians pela
primeira partida das finais
do Paulistão 2009.
Ronaldo marcou pela
primeira vez aos 25min do
primeiro tempo, quando
dominou a bola com perfeição e tocou na saída do
goleiro Fábio Costa. No
segundo tempo, em um
momento em que o Santos buscava o empate após
descontar no marcador,
Ronaldo marcou um golaço, com um toque por cobertura, aos 31min.
Com o resultado, o Corinthians, que tem vantagem por melhor campanha, pode perder por dois
gols de diferença na partida de volta, no Pacaembu,
no próximo domingo, que
será campeão.

Taubaté estréia
com derrota para
o Jacareí na
Segundona

Acompanhe o
processo eleitoral
da Cipa na Alstom

O Sindicato informa que as
inscrições para a eleição da
Cipa 2009 - 2010 na Alstom
estão abertas até o dia 15 de
maio.
As eleições acontecem no
dia 20 de maio. Participe!!!

A estréia do Esporte
Clube Taubaté na segunda divisão do futebol paulista foi com derrota. O
Burro da Central perdeu
para a equipe do Jacareí
na manha de domingo por
1 x 0. A partida foi disputada no estádio Stravos
Papadopoulos e foi válida
pela segunda rodada do
grupo 5.
Fontes: Esporte Clube Taubaté
e Folha OnLine
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Dia 1º de Maio é na Avenida do Povo!
Venha comemorar os 50 anos do Sindicato
e o Dia dos Trabalhadores
Nesta sexta-feira, dia 1º de
Maio, o Sindicato realiza um
grande evento na Avenida
do Povo em comemoração
ao Dia dos Trabalhadores e
aos 50 Anos de Lutas e Conquistas da entidade.
Será uma grande festa com
diversas atrações e shows
de artistas consegrados
como o grupo Sensação,
Renato Teixeira e a dupla
Guto e Nando.
O evento começa às 14h
e o encerramento acontece
às 19h com uma grande
queima de fogos.
Além destas grandes atrações, também acontecerão
shows com artistas regionais
como o grupo Escolha Certa e com a dupla David e
Duran, além de apresentações de dança.
O evento faz parte da agenda oficial de eventos da CUT
para o 1º de Maio e neste
ano a CUT realizará comemorações em diversas cidades no Estado, na grande São
Paulo e no ABC Paulista
como forma de ampliar o
debate político da data.
Durante o evento também
acontecerá o Momento Cí-
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vico com a presença das
principais lideranças da CUT
e autoridades da cidade e da
região.
Traga sua família e participe desta grande comemoração dos 50 anos de lutas e
conquistas do Sindicato dos
Metalúrgicos e da Classe Trabalhadora.
É um momento para celebrar as conquistas e lutas dos
trabalhadores junto a seus
familiares e a sociedade.

O evento terá atrações
para todas as idades e
as crianças poderão se
divertir neste evento
com atrações como
mágico, malabaristas,
palhaços e perna de
pau, que estarão circulando pela Avenida do
Povo, além de estandes
com pintura de rosto,
escultura de balões e
cabelo maluco.

T RABALHADORES

CUT Vale do Paraíba realiza tradicional café da
manhã na Praça Dom Epaminondas
A CUT Vale do Paraíba e
seus Sindicatos filiados realizam no dia 30 de abril, a
partir das 8h, o tradicional

Café da Manhã em homenagem ao Dia dos Trabalhadores na praça Dom Epaminondas em Taubaté.

O evento também vai marcar a luta do Dia Mundial em
Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças de Traba-

lho, celebrado no dia 28 de
abril.
O ato da CUT Vale acontece até às 12h e contará

1º DE MAIO

CUT/SP realiza atos em 25 localidades no Estado
O Primeiro de Maio que a
CUT vai realizar este ano
em São Paulo será mais descentralizado que em anos
anteriores, com oito grandes celebrações em localidades diferentes, sendo seis
em municípios do interior e
da região metropolitana e os
demais na capital, em dois
dos bairros mais populosos
da cidade. Além disso, as 17

subsedes da CUT estadual
vão organizar atos e mobilizações.
"Nós não temos nenhuma
preocupação em fazer um
Primeiro de Maio a partir do
ponto de vista do mercado,
segundo a lógica de quem
leva mais gente para shows
e sorteios", explicou o presidente da CUT São Paulo,
Sebastião Cardozo, o Tião.

“Neste ano, discutir mais
diretamente com os trabalhadores sobre os desafios
que temos para impedir os
retrocessos, exige celebrações de menor porte, e
mais numerosas, para que o
debate frente a frente de
temas realmente relevantes
não se confunda com grandes shows musicais", afirmou Tião.

com apresentações musicais
e atendimento jurídico para
a população entre outros
serviços.

