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E DITORIAL

U NIDADE

Um ano histórico para Índice de sindicalização
está entre os maiores
os Metalúrgicos de
do Brasil
Taubaté

Isaac do Carmo
Presidente do Sindicato

O ano de 2009 ficará marcado
na memória de todos os metalúrgicos de Taubaté e Região
como um ano repleto de lutas
pela defesa dos empregos dos trabalhadores, pela ampliação dos
direitos da categoria e pelas comemorações dos 50 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região.
Tivemos no início de 2009 um
grande embate com as forças do
Capital, que a todo custo queriam repassar para a Classe Trabalhadora o ônus de uma crise econômica que foi gerada pelos
grandes especuladores internacionais nos Estados Unidos e Europa.
Com a mobilização e unidade
dos trabalhadores, conseguimos

a construção de acordos que garantiram o nível de emprego em
nossa base, assim como a garantia dos direitos dos trabalhadores.
Graças às ações do Governo
Lula para o combate à crise econômica e à luta dos trabalhadores organizados, conseguimos superar o pior momento da crise e
garantir o desenvolvimento e a
geração de emprego e renda em
nossa região, e evitamos a precarização e retirada de direitos
dos metalúrgicos.
Esse foi apenas o início de um
ano que por si próprio já era de
grande importância para todos
nós, com a comemoração dos 50
anos do Sindicato, que foi marcada por um rico calendário de
atividades festivas, políticas e sindicais que você confere nesta
edição.
Em todos os eventos pudemos
perceber o carinho dos trabalhadores para com o Sindicato e sua
história.
Em nome da Direção do Sindicato, desejo a todos os
trabalhadores(as), um Feliz Natal
e um Próspero Ano Novo e reafirmamos nosso compromisso de
avançar na organização dos
trabalhadores(as) para melhorar
as condições de vida e buscar uma
sociedade mais justa e solidária.

O Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região tem um dos maiores índices de sindicalização do Brasil com 85,8% dos trabalhadores da
base associados à entidade. Este índice é possível por conta da política
de organização nos locais de trabalho, onde se trava na prática a luta
pela liberdade e autonomia sindical.
A sindicalização é muito importante para o fortalecimento da categoria, pois ela dá ao Sindicato o respaldo necessário para que seja feito o
enfrentamento com o Capital nas

Campanhas Salariais e nas negociações coletivas, e também é um fator
importante para a auto-sustentabilidade do Sindicato, já que uma das
bandeiras de luta da CUT é o fim do
Imposto Sindical, entulho da Era Vargas que ainda sustenta diversos "sindicatos de gaveta" no Brasil.
É no Sindicato que acontecem os
debates, os encaminhamentos para
as campanhas salariais, data-base,
questões jurídicas e tantos outros
temas importantes para a vida dos
trabalhadores.
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Sede do Departamento Jurídico do Sindicato

Segundo balanço do Departamento Jurídico do Sindicato foram realizados 6.276 atendimentos aos associados no ano de 2009. O levantamento também aponta que o número de processos abertos pelo Departamento Jurídico teve aumento no
ano de 2009.
Em 2008 foram abertos 218 pro-

cessos e neste ano, o número de processos abertos foi
de 278. Desse total, 149 foram da área trabalhista, 64 da
área cível e 65 da área previdenciária.
O trabalho eficiente do Jurídico é resultado de um contínuo processo de melhorias do Departamento que
hoje conta com uma equipe
de 7 advogados.
O Departamento Jurídico
fica em frente à sede principal do Sindicato na rua Urupês, na Chácara do
Visconde.
"A categoria metalúrgica de Taubaté conta hoje com um Departamento Jurídico eficiente e totalmente capacitado para a defesa dos direitos
dos trabalhadores", afirma o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo.

Atenção!!!

No período de 18/12 a partir
das 16h a 03/01/10 o atendimento no Sindicato será
realizado em sistema de
plantão, das 8h às 12h e das
14h às 18h.
Secretaria Geral: informações,
cadastro de sócios e recadastramento, colônia de férias,
guias médicas e entrega de
camisetas para aposentados;
Secretaria de Organização:
plantão nos dias 22, 23, 29 e
30/12 para informações sobre
pequenas e médias empresas;
Jurídico: o atendimento será
retomado no dia 11/01.
O Sindicato volta a suas
atividades normais no dia 04
de Janeiro de 2010.

Boas Festas!!!
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C ONQUISTA

Acordos de PLR impulsionam a
economia de Taubaté e Região
Neste ano de 2009,
foram injetados
R$ 92,3 milhões
na economia da
cidade através dos
acordos de PLR
dos trabalhadores
metalúrgicos,
fortalecendo o
comércio e outros
setores.

Os acordos de PLR negociados
pelo Sindicato no ano de 2009 impulsionaram o aquecimento da economia de Taubaté em diversos setores como o comércio e os serviços,
garantindo a distribuição de renda e
geração de postos de trabalho.
Neste ano de 2009, foram injetados R$ 92,3 milhões na economia da
cidade através dos acordos de PLR

dos trabalhadores metalúrgicos.
O valor representa um aumento de
14,8% em relação ao ano de 2008
quando foram injetados R$ 80,4 milhões.
A conquista das PLRs pelos
trabalhadores(as) reverteu a lógica
patronal da crise econômica que
imperava no início de 2009, com discurso de queda na produção, demis-

sões e precarização de direitos.
As medidas de combate à crise internacional tomadas pelo Governo
Lula garantiram o aquecimento da
produção e a luta dos trabalhadores
ajudaram na manutenção do nível de
emprego em 2009.
Vale destacar mais uma vez que a
valorização das PLRs é uma das principais bandeiras de luta da CUT.

C ONQUISTA

Em meio à crise, Metalúrgicos da CUT
conquistam aumento real de salário
Mesmo com toda a choradeira dos
patrões sobre a crise econômica internacional e o discurso de recessão
no país, os metalúrgicos da CUT conseguiram conquistar na base da negociação o aumento real de salário
para os trabalhadores na Campanha
Salarial de 2009.
Não foi uma Campanha Salarial fácil, pois exigiu muita disposição de
luta dos trabalhadores com paralisações e greves nas Montadoras, nas Autopeças e na empresas dos Grupos 2
e 8. Foi fundamental a organização dos
trabalhadores no chão de fábrica.
Nas Montadoras, o acordo garantiu
a reposição da inflação de 4,44% e aumento real de 2% num total de 6,53%
a partir de 1º de setembro, mais o pagamento de abono no valor de R$
1.500,00. O complemento deste acordo ainda garantiu o pagamento de mais
R$ 1.300,00 totalizando R$ 2.800,00
de abono para os trabalhadores.
Para os trabalhadores nas Autopeças, o acordo garantiu a reposição da
inflação de 4,44% e aumento real de
2% num total de 6,53% a partir de 1º
de setembro, mais pagamento de
abono no valor de R$ 600,00 para

Sindicato
amplia seu
poder de
negociação

Os Metalúrgicos de Taubaté
conquistaram no ano de 2009
uma subseção do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) na sede do Sindicato.
O objetivo da subseção do
Dieese no Sindicato é produzir
estudos, pesquisas e análises
para subsidiar a ação sindical.
O Dieese é uma criação do
movimento sindical brasileiro,
fundado em 1955 para desenvolver pesquisas que fundamentassem as reivindicações dos
trabalhadores.
Ao longo de sua história, a instituição conquistou credibilidade, nacional e internacionalmente.
Há subseções do Dieese em
entidades de trabalhadores da
educação, alimentação, de bancários, metalúrgicos, petroquímicos, comerciários, petroleiros, eletricitários, engenheiros,
industriários e funcionários públicos, em diversas unidades da
Federação.
“Temos a certeza que o Dieese será um importante instrumento de luta para os metalúrgicos de Taubaté em suas negociações e reivindicações”, afirma o presidente Isaac.

Côlonia de
Férias
Fevereiro
Foi uma Campanha Salarial feita com responsabilidade e compromisso com os trabalhadores

os trabalhadores em empresas até
100 funcionários e R$ 900,00 para
os trabalhadores nas empresas com
mais de 100 funcionários.
No Grupo 2, o reajuste salarial foi
de 6,75% sendo 4,66% de reposição
da inflação dos últimos 13 meses (em
2008 a database era agosto e no mesmo ano mudou para 1º de setembro)
e mais 2% de aumento real.Também

houve abono de R$ 600 a R$ 900 e
reajuste de 7% a 8,72% para as empresas que não tiveram abono.
Para os trabalhadores nas empresas do Grupo 8, o reajuste salarial
foi de 6,53% composto de 4,44% de
reposição da inflação mais 2% de aumento real. Foi uma Campanha Salarial que reafirmou o compromisso
com a luta dos trabalhadores.

As reservas para a Côlonia de
Férias no mês de Fevereiro
poderão ser feitas a partir do
dia 05 de janeiro.
Carnaval: inscrições para o
sorteio de 05/01 a 15/01.
O sorteio para o Carnaval
acontece no dia 24 de janeiro.
A estadia do Carnaval vai de
11 a 17/02.
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C RESCIMENTO

Metalúrgicos da CUT combatem a crise
com geração de empregos
A categoria metalúrgica
de Taubaté chega ao final
de 2009 (que seria o ano
do Tsunami da economia,
da recessão) com o registro de 6.517 admissões nas
empresas do setor em Taubaté e Região.
No início de 2009, a
Classe Trabalhadora sofreu
duros ataques dos setores
patronais que defendiam
então a precarização de direitos dos trabalhadores
como a redução de jornada com redução de salários como forma de combate à crise.
Em São José dos Campos,
mais de 4 mil trabalhadores na Embraer perderam
seus empregos sem que
atitude alguma fosse tomada pelo sindicato local,
que apenas se limitou a
culpar o governo pelas demissões.
Em Taubaté, acordos feitos pelo Sindicato garantiram a efetivação de mais de
1.134 trabalhadores temporários na Volkswagen e
garantiram a estabilidade
no emprego em empresas
como LG Electronics e
Usiminas entre outras,
além da garantia dos inves-

No auge da crise os
trabalhadores na
Autopeças fizeram uma
mobilização histórica no
distrito do Piracangaguá, e
disseram não à retirada de
direitos. Acordos
garantiram a efetivação de
trabalhadores na
Volkswagem e estabilidade
de 180 dias na LG
Electronics.

timentos em empresas
como a Ford, que realizou
278 contratações em novembro por conta da ampliação de suas operações.
O Sindicato e a CUT mostraram para a sociedade
que é possível aliar políticas de desenvolvimento

social e econômico às reivindicações e lutas da Classe Trabalhadora visando a
manutenção de empregos
e o aquecimento da economia.
Tais conquistas foram possíveis graças às ações que foram tomadas pelo Governo

Lula para o combate à crise
como a redução e isenção
de impostos como o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para setores
como o automobilístico,
materiais de construção, eletrodomésticos e móveis entre outros.

Além de ter um operário
na Presidência da República,
foi fundamental para enfrentar a crise, a organização no
local de trabalho para acompanhar a evolução das empresas, pois nós trabalhadores sabemos que não existe
patrão bonzinho.

F ORMAÇÃO

Sindicato estimula formação dos dirigentes sindicais e Cipeiros
Durante o ano de 2009, os
dirigentes sindicais e Cipeiros de diversas empresas
participaram de cursos e atividades de formação com o
objetivo de fortalecer seus
conhecimentos para o trabalho sindical no chão de fábrica junto aos trabalhadores.
O Sindicato busca seguir a
concepção cutista de formação que visa qualificar a ação
e a organização dos trabalhadores nos locais de trabalho a partir da abordagem
crítica do processo de reestruturação produtiva, das
novas formas de gestão do
trabalho implementadas pelas empresas e dos novos
espaços e processos de contratação coletiva.
O Sindicato desenvolveu
cursos e participou de atividades em parceria com a Escola Sindical São Paulo da

CUT (Central Única dos Trabalhadores).
Entre estas atividades estão o Curso de Formação de
Formadores em Trabalho, Juventude e Sindicalismo, realizado em 6 módulos na cidade de Cajamar, e o Curso
de Formação de Dirigentes,
Organização e Projeto de
Sociedade, realizado em Taubaté.
A saúde do trabalhador
também foi pauta dos cursos
de formação, com a realização neste mês de dezembro
do 1º Encontro Estadual de
Saúde -SP que debateu a divulgação de informação e a
aplicação do NTEP (Nexo
Técnico Epidemiológico Previdenciário) e do FAP (Fator
Acidentário Previdenciário)
por ramo econômico.
Segundo o secretário de
Formação, Juarez Estevam, o
Sindicato vai continuar traba-

Acima: Curso de
formação para Cipeiros
na sede do Sindicato.
Ao lado: Projeto de
formação e Ação Sindical
em Cajamar

lhando para o aprimoramento dos dirigentes sindicais

dos CSEs, dos Cipeiros, e dos
trabalhadores para fazer o en-

frentamento com o Capital
em suas reivindicações.

7
O RGANIZAÇÃO

Lutas e conquistas marcam o ano dos CSEs
Você confere agora um balanço das principais conquistas e lutas dos CSEs no ano de 2009 para os Metalúrgicos de Taubaté e Região

SG

Os trabalhadores garantiram sua
representação pelo Sindicato dos Metalúrgicos, além de avançar na organização da Cipa. Foi garantida a antecipação do 13º na semana que antecede
o Carnaval, e garantida a manutenção
do emprego de 118 trabalhadores na
crise econômica.

LG

Garantia de estabilidade de 180
dias no emprego, reajuste salarial em
1º de maio conforme dissídio coletivo da greve realizada em dezembro
de 2007 pela implantação da estrutura de cargos e salários, Aumento
Real, PLR, a manutenção do emprego de 63 trabalhadores do Celular e
a reversão da demissão de uma trabalhadora lesionada foram as grandes conquistas dos trabalhadores.

Cameron

PLR justa e igualitária, com a quebra
do variável, marcada por greve histórica de 10 dias, geração de novos empregos, marcou o ano graças o poder
de mobilização e de organização dos
trabalhadores no chão de fábrica.

Alstom

Garantia do plano médico, PLR mais
justa, aumento real de salário e abono
foram grandes conquistas dos trabalhadores, além da implantação dos turnos
2x2 e 4x4, com aumento de 24,1% no
salário e hora extra a 100%. A luta contra o assédio moral também marcou o
ano de 2009 dos trabalhadores.

SM

Aumento no salário dos empilhaderistas, aumento no valor da PLR,
redução no preço do convênio médico dos filhos de funcionários e o
aumento no valor do cartão alimentação foram algumas das conquistas
do CSE, que também garantiram a
recontratação dos trabalhadores demitidos na crise e a efetivação dos
temporários.

Daruma

Muita luta e mobilização dos trabalhadores resultaram na geração de 165
novos empregos, no crescimento de
20% no valor da PLR, em aumento real,
abono, e no fortalecimento da organização, com a atuação da Cipa.

Autoliv

Unidade e demonstração de organização dos trabalhadores garantiu a
antecipação do pagamento da 2ª parcela da PLR, a redução no preço do
transporte, Aumento Real, abono e
um crescimento de 16% no valor da
PLR, inclusive aos trabalhadores que
foram readmitidos.

Daido

Garantia de estabilidade de 1 ano para
os trabalhadores, a implantação do plano de cargos e salários a partir de janeiro de 2010 para os mensalistas, a
realização de processo de seleção interna para cobrir futuras vagas dentro
da empresa e o fornecimento de cestas
básicas e manutenção do plano médico
por 6 meses para os trabalhadores que
foram desligados da empresa.

Thyssen

Os trabalhadores tiveram um grande embate com a empresa no auge da
crise econômica. A mobilização reprovou a proposta de redução de jornada
com redução de salários e garantiu os
empregos dos trabalhadores.

Autometal

Com mobilização foram evitadas
demissões e garantido treinamento aos
trabalhadores em razão de investimentos. Conquistamos ainda cestas básicas e uma PLR a altura do trabalho prestado pelos metalúrgicos. Aumento real
de salário, com grande demonstração
de unidade.

Mubea

Com grande mobilização os trabalhadores conquistaram uma PLR com
14% de aumento, a recontratação de
trabalhadores demitidos no início da
crise econômica, a construção de um
acordo que impediu outras demissões, pela mudança nos horários, favorecendo os trabalhadores, e o pagamento antecipado das horas extras
todas as 6ª-feiras.

Pelzer

Houve conquistas como o retorno
dos trabalhadores que estavam em
Lay-off, o pagamento de horas extras
a 75% e 130%. O ano também foi
marcado pela grande mobilização
em defesa dos empregos.
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Volks

Ford

Além de conquistar a maior PLR das
Montadoras no Brasil, foram efetivados 1134 trabalhadores até dezembro
de 2009 e 130 trabalhadores tiveram
contrato renovado até novembro de
2010. Além disso foram contratados
144 trabalhadores por prazo determinado em 2009, entre outras conquistas como a garantia de promoções
além da incorporação de adicional de
periculosidade a 19 bombeiros.

Comau

Copreci

O CSE da Comau garantiu aos
trabalhadores no ano de 2009 um
aumento de 4,44% no valor do
vale alimentação. Foi garantido
aos trabalhadores na Comau o
abono do Grupo 8 na Campanha
Salarial, que antes não era pago,
e a PLR teve um aumento de 21%
em relação ao ano de 2008.

Além da conquista da PLR e do
abono da Campanha Salarial para
os trabalhadores, o CSE garantiu através de acordos a abertura de novos postos de trabalho.
Também houve avanço na relação entre empresa e trabalhadores com o cumprimento de
todos os acordos negociados.

O ano dos trabalhadores na Ford
foi marcado pela geração de empregos e pela conquista de investimentos em Taubaté. No mês de outubro,
foi anunciada a contratação de 278
novos trabalhadores e a efetivação
de 14 estagiários ou aprendizes do
Senai. Também houve a valorização
da PLR dos trabalhadores na Ford e
a conquista de adicional nos valores
de horas extras.

S OLIDARIEDADE

Campanhas de Arrecadação:
O Sindicato inserido na sociedade
A Campanha do Natal sem
Fome e a Campanha do Agasalho representam uma das
formas mais práticas de interação do Sindicato ma sociedade de Taubaté e Região.
Seguindo a política de participação na sociedade em
que está inserido, com a promoção da inclusão social e de
atividades de assistência social, o Sindicato Cidadão busca há seis anos atuar na promoção de projetos de apoio
a instituições assistenciais e
campanhas de arrecadação
de alimentos e agasalhos.
No último dia 13 de dezembro, o Sindicato realizou 6ª
edição da Campanha do Natal sem Fome, uma iniciativa
que mobilizou mais de 30

Papai Noel fez a alegria da
criançada nas ruas

Voluntários se preparam para iniciar as arrec adações no Alto do Cristo

entidades assistenciais e cerca de 500 voluntários que arrecadaram alimentos não-perecíveis nas ruas dos bairros
Gurilândia, Alto do Cristo e
região.
Foram arrecadadas 8 toneladas de alimentos, que beneficiarão a mais de 5 mil pessoas atendidas pelas entida-

des assistenciais participantes
da Campanha.
Para o diretor social do Sindicato, Raimundo Dias Pires,
o Baiano, as Campanhas de
Arrecadação demonstram a
capacidade de mobilização da
população taubateana e o reconhecimento destas iniciativas de solidariedade.

cebe doação
Voluntária re

"As campanhas de arrecadação já se tornaram uma tradição na cidade, e por isso a
população faz suas doações
de forma espontânea, pois
reconhece a idoneidade do
trabalho do Sindicato e das
entidades assistenciais que
estão envolvidas", disse Baiano.

E DUCAÇÃO

Convênios oferecem capacitação profissional para os trabalhadores
Uma das principais preocupações do Sindicato é promover o desenvolvimento
social da comunidade na qual
está inserido, e um dos instrumentos que a entidade
oferece neste sentido são os
convênios com as principais
entidades educacionais de
nossa região.
O Sindicato oferece aos
sócios e dependentes, convênios com escolas de educação
fundamental e ensino médio

e, além disso, também possui
convênios com as melhores
instituições de ensino superior como a Unitau (Universidade de Taubaté), Anhanguera Educacional, ITES (Instituto Taubateano de Ensino Superior) e Fapi (Faculdade de
Pindamonhangaba).
Todos estes convênios tem
entre si uma característica,
que é a de promover a capacitação profissional dos trabalhadores e seus familiares

para um mercado de trabalho
cada vez mais competitivo.
Neste contexto vale destacar uma das mais importantes iniciativas do Sindicato
que foi a implantação de um
pólo de Ensino a Distância
para os trabalhadores dentro
da sede da entidade.
A UNIMES VIRTUAL, uma
das mais conceituadas instituições de Ensino a Distância do Brasil conta hoje na
sede do Sindicato com 122

alunos, entre sócios, dependentes e familiares, levando
ensino de qualidade e qualificação profissional a um preço acessível.
A iniciativa do Sindicato e

da UNIMES VIRTUAL vem
garantindo resultados tão
positivos que agora os cursos à distância estão abertos
para a toda a comunidade de
Taubaté e Região.

