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D ESENVOLVIMENTO

M ERCADO

Novo shopping vai gerar 4 mil
empregos para a cidade

Vendas de veículos novos
atingem a marca de 1 milhão

O presidente Isaac do Carmo participou na quarta-feira, dia 20, da solenidade de
doação de área pela Prefeitura para o GrupoVega, que
será responsável pela construção do novo shopping
center da cidade em uma
área de 90 mil metros quadrados, no bairro do Piracangaguá, próximo à LG.
No empreendimento serão investidos US$ 64 milhões, com a geração de 4 mil
empregos.
O novo shopping contará
com 86 mil metros quadrados de área construída, cerca de 180 lojas, seis salas de
cinema, praça de alimentação com 30 restaurantes e
uma praça de eventos de 10
mil metros quadrados.
Segundo o presidente Isaac, é importante e fundamental o cumprimento dessa
agenda positiva de crescimento do emprego, beneficiando toda a cidade e também a região.

As vendas de veículos novos no País este ano chegaram a 1 milhão de unidades
um dia antes de essa marca
ter sido atingida no ano passado, período recorde de
vendas para a indústria automotiva.
Foram necessários 91 dias
úteis de licenciamentos para
alcançar 1,02 milhão de unidades, volume registrado no
dia 14. No ano passado, sem
nenhum sinal de crise financeira, foram 92 dias para atingir esse desempenho.
Na sexta-feira dia 15, as
vendas acumuladas desde janeiro somavam 1,014 milhão
de automóveis, comerciais
leves, caminhões e ônibus,
ante 1,032 milhão de unida-

O presidente Isaac destaca a importância da agenda positiva pelo emprego

“O novo shopping fortalece a economia da cidade, e
nos coloca uma meta impor-

tante que é a continuidade da
política de garantia de empregos e renda”, disse Isaac.

Sindicato firma parceria com
Fundo Social de Solidariedade
Na terça-feira, dia 19, o
Sindicato firmou uma parceria com o Fundo Social
de Solidariedade de Taubaté, com o objetivo de organizar a “Corrida Esportiva
e Solidária” que acontecerá em agosto, e que fará

parte do calendário de comemorações dos 50 anos
do Sindicato.
Mais informações sobre
a corrida serão divulgadas
nas próximas edições do
jornal “O Metalúrgico”. Fique ligado!!!

des no ano passado, uma queda de apenas 1,8%.
A indústria automotiva
projeta para este mês vendas de 230 mil veículos, muito próximo do volume registrado em abril, de 234,4 mil
unidades. Para o ano, a Anfavea prevê vendas totais de
2,7 milhões de unidades, 4%
menos que em 2008, quando foram vendidos 2,82 milhões de veículos. Da Agência Estado

P ESQUISA

316 mil saíram da linha de
pobreza no país, diz Ipea

I NTERNACIONAL

Congresso Mundial da FITIM debaterá
grandes questões dos metalúrgicos
O 32º Congresso da Federação Internacional dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas acontece entre
os dias 24 e 28 de maio na
Suécia, com o brasileiro Fernando Lopes concorrendo
ao cargo de secretário-geral.
Cerca de 800 delegados de
sindicatos de todo o mundo

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

se reunirão para debater os
problemas mais importantes
para todos os trabalhadores
metalúrgicos.
Os Metalúrgicos de Taubaté participam deste congresso com a companheira Michele Ciciliato, do CSE LG e
secretária de Políticas Sociais da CNM/CUT.
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O PETRÓLEO

É

adoção de uma estratégia
diferente. "Antes, o governo
aumentava os juros, reduzia
os gastos, e o salário mínimo
não crescia", disse. Hoje, ao
contrário, a elevação do valor do salário mínimo e a
existência de uma rede de
garantia de renda aos pobres
contribuem para que a base
da pirâmide social não seja a
mais atingida, salienta o estudo.

NOSSO!

Ato da CUT repudia ataque à
Petrobras disfarçado de CPI

Diretor de Comunicação e Imprensa:

(12) 9128-7813

Estudo divulgado na terçafeira, dia 19, pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revela que, apesar
da crise internacional, quase
316 mil pessoas saíram da linha de pobreza no Brasil no
período de outubro de 2008
a março de 2009.
Para o presidente do Ipea,
Márcio Pochmann, a diminuição do número de pobres em
meio à atual crise se deve à

A Lei de Greve e os interditos proibitórios serão temas de uma palestra do juiz
da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté, Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, que será realizada nesta sexta-feira, dia
29, às 19h30, no auditório do
Sindicato.
A Greve é a cessação co-

letiva e voluntária do trabalho realizada por trabalhadores com o propósito de obter benefícios, como aumento de salário, melhoria de
condições de trabalho ou direitos trabalhistas, ou para
evitar a perda de benefícios.
É um instrumento legítimo
de luta dos trabalhadores.

Mais de 5 mil pessoas participaram da manifestação em
defesa da Petrobrás e de uma
nova lei do petróleo realizada na quinta-feira, dia 21, no
centro do Rio de Janeiro.
A CUT defende uma nova
lei do petróleo garanta soberania sobre a exploração das
jazidas recém-descobertas e
que os resultados sejam aplicados num fundo e destinados a políticas públicas de sáude, educação e segurança.

Para a CUT, a CPI da Petrobras é mais uma tentativa dos
Tucanos e do Demo (ex-PFL)
de privatizar o patrimônio do
povo brasileiro, assim como
fizeram com a Vale do Rio
Doce.
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Campanha do Agasalho 2009 é neste
domingo, dia 31 de Maio
O Sindicato realiza neste
domingo, dia 31, das 9h às
15h, a 6ª edição da tradicional Campanha do Agasalho
nas ruas dos bairros Alto do
Cristo, Três Marias, Jardim
América, Imaculada, Gurilândia, Monção e Estiva.
Segundo a organização da
Campanha, cerca de 700
voluntários de mais de 30
entidades assistênciais estarão participando da arrecadação de roupas, agasalhos
e cobertores que ajudarão
a acabar com o frio de milhares de pessoas carentes
em nossa cidade.
“Convocamos toda a população para que preparem suas doações, pois a
solidariedade estará batendo na porta de suas casas no dia 31 de maio”, disse o diretor cultural do
Sindicato, Raimundo Dias

Nivaldo Zöllner:
uma vida
dedicada ao
desenvolvimento
da educação

Professor Nivaldo Zöllner

Representantes de entidades assistenciais em reunião realizada no dia 21 de maio na sede do Sindicato

Pires, o Baiano.
O Sindicato espera fazer
uma grande Campanha do
Agasalho neste ano em que
a entidade comemora seus
50 anos de lutas e conquistas.
“A Campanha do Agasa-

lho, assim como a do Natal
sem Fome, já se tornaram
uma tradição em Taubaté e
vamos conseguir uma arrecadação recorde neste
ano”, disse o presidente Isaac do Carmo.
Postos de Arrecadação

As doações de agasalhos,
roupas e cobertores já podem serfeitas nos postos de
arrecadação da campanha
nas empresas que possuem
CSEs, nas unidades da
Anhanguera Educacional e
na sede do Sindicato.

E DUCAÇÃO

Sindicato terá curso Pré-Vestibular Social
a partir de junho
A partir do dia 17 de junho,
o Sindicato terá em sua sede
o Curso Pré-Vestibular Social, o Pré-Uni, resultado de
uma parceria com o Instituto de Empreendimentos
Educacionais do Vale do Paraíba.
O objetivo do Pré Uni é
oferecer um curso pré-vestibular com qualidade aos
sócios do Sindicato, dependentes e para os alunos de
escolas da rede pública de
ensino.
O curso terá mesalidades
de R$ 98,00 e oferece uma

Curtas

grande oportunidade de preparação para o Enem 2009,
que neste ano terá sua nota
utilizada nos processos seletivos em mais de 30 universidades federais.
Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, esse
é mais um avanço do Sindicato na área social.
"O Pré-Vestibular Social é
mais uma iniciativa do Sindicato em prol da formação
dos trabalhadores e dos jovens, para que possam ter
acesso a uma universidade
pública e gratuita, em sinto-

nia com as ações do Governo Lula pela melhoria do
ensino em nosso país", disse
Isaac.

Informações sobre o PréVestibular Social podem ser
obtidas pelo telefone (12)
3633-4601.

O Sindicato lamenta
com profundo pesar, o falecimento aos 74 anos do
Prof. Dr. Nivaldo Zöllner,
ex-reitor da Unitau, ocorrido no dia 19 de maio, no
Hospital Sírio Libanês em
São Paulo.
Nivaldo Zöllner foi o
reitor responsável pela
assinatura do convênio
entre a Unitau e o Sindicato dos Metalúrgicos em
2005, abrindo caminho
para uma parceria que
hoje beneficia mais de mil
metalúrgicos e seus familiares.
O Sindicato e a categoria metalúrgica de Taubaté apresentam suas condolências à Família Zöllner,
neste momento em que a
comunidade taubateana
perde um grande educador e empreendedor.

Taubaté vence o
Primeira
Camisa e é líder
na Série B

50 ANOS

Plenárias preparatórias abrem caminho para
o 4º Congresso dos Metalúrgicos de Taubaté
A partir do mês de junho,
acontecem as plenárias preparatórias por grupos e empresas para o 4º Congresso
dos Metalúrgicos de Taubaté, que será realizado em
agosto.
As plenárias por empresas
e grupos tem como objetivo
debater temas como Organização no Local de Trabalho, Saúde e Meio Ambiente,
Políticas Sociais e Política In-

dustrial, Sindicato e Sociedade, sobre os quais serão definidos encaminhamentos e
bandeiras de luta da categoria durante o Congresso.
Todos os trabalhadores
metalúrgicos de Taubaté podem acompanhar as plenárias dos seus grupos e empresas. Acompanhe as plenárias, pois elas são importantes
para o futuro da categoria
metalúrgica de Taubaté.

Confira o calendário das Plenárias
Ford: dia 7 de junho
Comitê dos Aposentados: 15 de Junho
Grupo 3 (Autopeças): dia 28 de junho
Volkswagen: dia 5 de julho
Grupos 2, 8 e LG: dia 12 de julho
Participe!!! Venha e traga seus
companheiros de Trabalho

Apesar de não mostrar
um futebol de qualidade, o
Taubaté venceu o Primeira Camisa por 1 a 0 e chegou a liderança do grupo
5 no Campeonato Paulista da Série B, em jogo realizado neste domingo, 24,
no Joaquinzão.
A vitória foi garantida
após o gol do volante Almir, no início do primeiro
tempo.
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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.
SHOW
Show de
lançamento do quarto CD da
cantora mineira Ceumar.
Em Meu
Nome, acompanhada de
banda, Ceumar apresenta
ao público um lado pouco
conhecido: o de compositora. Todas as 20 músicas
do disco levam sua assinatura, sendo que 12 delas
em parceria com Dante
Ozzetti, Kleber Albuquerque, Gero Camilo, Tata
Fernandes e Sérgio Pererê, entre outros. Preços
entre R$ 3,00 e R$ 12,00.
Sesc São José dos Campos. Informações: (12)
3904-2000.
PERY RIBEIRO
Nesse
s h o w
Pery Rib e i r o
mostrará,
com sua
voz extraordinária,
clássicos
da Bossa
Nova como Garota de Ipanema de Tom Jobim e Vinícius de Moraes (é dele a
primeira gravação vocal da
canção), Você de Roberto
Menescal e Ronaldo Bôscoli, e O Barquinho de
Menescal e Bôscoli entre
outros trabalhos mais recentes. Local: Cantina Toscana. Informações: (12)
3622-5557
Fontes: Valeparaibano e
Afinidades Eletivas

CUT/SP

Congresso busca novo modelo de
desenvolvimento para São Paulo
Terminou no sábado, dia
23, o 12º CECUT (Congresso Estadual da CUT), que
neste ano apresentou o
tema “Um Novo Modelo de
Desenvolvimento para São
Paulo”.
O CECUT começou no
dia 20 de maio e em três dias
reuniu 124 representantes
de entidades sindicais, 10 federações e 775 delegados e
delegadas eleitos pelos trabalhadores e trabalhadoras
com o objetivo de apontar
um novo modelo de desenvolvimento para os próximos anos no Estado de São
Paulo.
Além de oficinas e grupos
de trabalho, o encontro promoveu o lançamento de cartilhas e campanhas ligadas ao
segmento LGBT (Lésbicas,
Gays, Bissexuais e Transgêneros), à igualdade entre ho-

Acima:
Metalúrgicos
de Taubaté
junto ao
companheiro
Adi Lima, novo
presidente da
CUT/SP;
Ao lado, a
delegação de
Taubaté junto
às principais
lideranças da
CUT

mens e mulheres e ao combate à terceirização.
"Que a gente saia deste

CECUT preparado para iniciar um governo dos trabalhadores no ninho tucano e

para manter a gestão democrática do país", afirmou o
deputado federal Vicente
Paulo da Silva, Vicentinho
(PT/SP), autor do Projeto de
Lei 1621/07 que regulamenta e evita a precarização das
terceirizações.
Cida Trajano, Secretária
Sobre a Mulher Trabalhadora, relançou a campanha por
Igualdade de Oportunidade
na Vida, no Trabalho e no
Movimento Sindical, indicando a necessidade de
avançar muito ainda diante
do ambiente machista.
"Nosso grande objetivo
aqui é criar uma agenda que
inclua todos os segmentos,
públicos e privados, rurais e
urbanos, porque se não estivermos juntos, será impossível
enfrentar o modelo já em funcionamento no Estado", avaliou o companheiro Adi Lima.

D EMOCRACIA

Nova direção da CUT/SP é eleita no Congresso
Ao final do 12º CECUT, foi
eleita a nova direção da entidade para a gestão 2009 2012, e que terá como presidente o companheiro, Adi
dos Santos Lima, metalúrgico do ABC e ex-presidente
da FEM/CUT-SP por dois
mandatos.
"Nós temos dimensão dos
desafios colocados para o
próximo período. Cada companheiro e cada companheira que fará parte da nova direção, sabe da responsabilidade de manter a unidade da

nossa Central Sindical e de
continuar construindo essa
luta, como foi desde o início",
disse Adi.
"Mais uma vez a CUT mostra que é a mais representativa central sindical do país
porque consegue unir pessoas de diversos lugares, com
realidades distintas e mobilizá-las para forjar a transformação de São Paulo em um
Estado democrático", avaliou
Sebastião Cardozo, que ocupará a Secretaria Geral da
entidade.

Companheiro Adi Lima (ao centro) é o novo presidente da CUT/SP

R EPRESENTATIVIDADE

Metalúrgicos de Taubaté mantém vaga na direção da
CUT/SP e coordenação da CUT Vale
Durante o 12º CECUT, os
metalurgicos de Taubaté garantiram a permanência do
companheiro Milson Antunes Pereira na direção da
CUT/SP e também sua recondução ao cargo de coordenador da CUT Vale do Paraíba por mais um período.
“Foi um Congresso importante para os metalúrgicos da
CUT e vamos avançar na luta
pelo desenvolvimento de
São Paulo”, disse Milson.

Veja como ficou a nova Executiva da CUT/SP:
Presidente: Adi dos Santos Lima (Metalúrgico);
Vice-Presidente:Carlos Ramiro de Castro (Educação);
Secretário Geral:Sebastião Cardozo (Bancário);
Secretário de Finanças: Renato Zulato (Químico);
Secretário de Organização e Política Sindical:Marcelo Fiorio (Urbanitário);
Secretário de Políticas Sociais: João Bastista Gomes (Municipal)
Secretário de Imprensa e Comunicação: Daniel Reis (Bancário)
Secretária de Formação: Telma Aparecida Victor (Educação)
Secretária Sobre a Mulher Trabalhadora: Sônia Auxiliadora Silva (Municipal)
Secretária de Igualdade Racial:Rosana Silva (Educação);
Secretário do Meio-Ambiente: Aparecido Bispo (Rural);
Secretário de Saúde do Trabalhador: Luiz Queiróz (Transporte);
Secretária da Juventude: Luciana Chagas (Comerciário);
Secretário de Relações do Trabalho: Flávio Gomes (Seguridade).

Companheiro Milson da
CUT Vale do Paraíba

