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T AUBATÉ

E NSINO

Plenária Regional da Campanha
Salarial é neste sábado, dia 6

Campanha Salarial 2009 vai exigir muita unidade e disposição de luta dos trabalhadores e trabalhadoras

No próximo sábado, dia 6,
a partir das 10h, acontece a
Plenária Regional da FEM/
CUT-SP da Campanha Salarial
2009 em Taubaté, na sede do
Sindicato.
A finalidade das plenárias
regionais é de debater e propor melhorias e a inclusão de
novos direitos sociais que
farão parte das pautas de reivindicações que serão entre-

gues às bancadas patronais
na Campanha Salarial da categoria.
Já foram realizadas plenárias regionais nas cidades de
Sorocaba e Araraquara.
Após as plenárias regionais, as propostas apresentadas pelos sindicatos filiados
serão submetidas à votação
na Plenária Estatutária, que
acontecerá, no dia 27 de ju-

nho, às 10h, no Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC.
Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, esta
será uma Campanha Salarial
que vai exigir muita unidade
dos trabalhadores.
"Os trabalhadores não
abrem mão de um reajuste
salarial digno, e para isso estarão mobilizados e com disposição de luta", disse Isaac.

U NIDADE

Sindicato participa do Encontro Nacional
dos Trabalhadores na Ford em Curitiba
Nos dias 29 e 30 de maio
foi realizado em Curitiba o
Encontro Nacional dos Trabalhadores na Ford que debateu
temas referentes às lutas e
demandas da categoria nas
plantas da empresa no Brasil.
Foram feitas análises de conjuntura sobre a crise internacional e debatidas políticas
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para o avanço na luta sindical
pelos trabalhadores na Ford.
Também foram estudadas
maneiras de unificar as lutas
dos trabalhadores na Ford no
Brasil, e foram passados informes sobre o andamento das
negociações de PLR.
A inclusão dos companheiros da Troller nos debates dos

trabalhadores na Ford também foi avaliada, assim como
a situação dos companheiros
das terceiras na empresa.
O encontro também debateu a criação do Comitê Internacional dos Trabalhadores na
Ford e sua importância para a
unidade da luta dos trabalhadores ao redor do mundo.
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Mesmo sob o impacto da
crise financeira, o índice de
aprovação do Governo Lula
voltou ao patamar recorde
atingido em novembro do
ano passado.
Segundo pesquisa Datafolha realizada entre os dias
26 e 28 de maio, 69% dos

entrevistados classificam o
governo como ótimo/bom.
Ainda segundo o Datafolha, 63% dos entrevistados
apontam como ótima/boa a
performance do governo
Lula na área econômica, a
melhor avaliação desde
2004.

Enem 2009 vai exigir
preparação e esforço
dos candidatos

O novo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) vai
exigir uma grande preparação dos candidatos, que enfrentarão dez horas de provas nos dias 3 e 4 de outubro.
As inscrições acontecem
no período de 15 de junho
a 17 de julho e serão feitas
somente pelo site do Enem:
www.enem.inep.gov.br
Os estudantes de escolas
públicas estão isentos da
taxa de inscrição. Os alunos
da rede privada terão de
pagar R$ 35,00.
Cerca de 35 universidades federais já decidiram
usar o novo exame em seus

processos seletivos.
Quem estiver disposto a
se preparar de maneira séria para o Enem tem agora
o Pré Uni, Pré-Vestibular
Social, que será realizado
na sede do Sindicato a partir do dia 17 de junho.
Trata-se de um curso prévestibular de qualidade,
com apostilas e professores
experientes a um preço
acessível de R$ 98,00 mensais, muito abaixo do preço praticado por outros
pré-vestibulares no mercado.
Você pode obter informações sobre o Pré Uni pelo
telefone (12) 3633-4601.

D ESCASO

Pedágios e Educação na mira
de José Serra...
Dois casos de repercussão
na mídia vem causando indignação contra o
governador tucano José Serra.
O primeiro é
com relação aos
livros “selecionados” pela Secretaria de Educação
para os alunos da
rede estadual, nos
quais 5 apresentaram conteúdo inadequado
com palavrões, racismo e inadequação para a faixa etária.
Sem falar nos livros com
dois “Paraguais”, etc...
É uma tremenda irresponsabilidade permitir que tais
livros sejam disponibilizados
para as crianças nas escolas,
o que mostra o descaso dos
responsáveis pela Secretaria
de Educação.
Outro caso que chama a
atenção é o dos pedágios
que agora vão invadir as estradas estaduais do Vale do
Paraíba.
Segundo previsão feita
pelo jornal ValeParaibano, os
valores dos pedágios de Ser-

ra no Vale serão os seguintes: Floriano Rodrigues Pinheiro - R$
R$ 3,25 ,
Oswaldo
Cruz - R$
6,61 e a Tamoios - R$
5,83 .
O que eleva
os preços dos
pedágios em
São Paulo é o
modelo de concessão adotado pelo governo do Estado
desde 1998 quando começou a passar nossas rodovias à iniciativa privada. O governo paulista cobra das concessionárias pela exploração
das rodovias. Se a concessão
seguisse o modelo implantado pelo governo Lula, não
onerosa, o preço da tarifa
seria muito menor. O contribuinte paulista acaba pagando duas vezes pela rodovia. A primeira foi quando da construção da estrada com recursos do Orçamento decorrentes dos impostos; a segunda agora
com os pedágios.
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Negociações de PLR injetam
R$ 23,9 milhões na economia da região
As negociações das primeiras parcelas da PLR
(Participação nos Lucros e
Resultados) já garantiram a
injeção de R$ 23,9 milhões
na economia de Taubaté e
região neste 1º Semestre.
Segundo o presidente do
Sindicato, Isaac do Carmo,
esse valor mostra que a crise não afetou a negociação
dos benefícios para os trabalhadores.
“Mesmo com a crise, conseguimos superar o valor
injetado na economia no
mesmo período do ano passado que foi de R$ 20 milhões”, disse Isaac.
O aumento registrado nas
primeiras parcelas de PLR
foi de 19,5% em relação ao
1º semestre de 2008.
Esse valor ainda pode aumentar, pois, o Sindicato ainda está em processo de negociação da 1ª parcela da
PLR com diversas empresas.

Acima: os trabalhadores
na Autoliv aprovam o
valor da 1ª Parcela da
PLR 2009.
Ao lado, trabalhadores na
SM aprovam a proposta.
Acordos representam
geração de renda para a
região

A conquista das PLRs dos
trabalhadores ajudam no
aquecimento da economia
de Taubaté e região e mostram que é possivel cons-

truir políticas de geração de
renda sem a precarização
dos benefícios e conquistas
dos trabalhadores.
“Esperamos que os traba-

lhadores mantenham a disposição de luta e unidade
para a Campanha Salarial
2009 que está para começar.

50 ANOS

Plenária dos trabalhadores na Ford inicia preparação
para o 4º Congresso dos Metalúrgicos de Taubaté
No próximo domingo, dia
07, a partir das 9h, acontece
a plenária preparatória dos
Trabalhadores na Ford para
o 4º Congresso dos Metalúrgicos de Taubaté.
A participação dos trabalhadores sócios nas plenárias preparatórias para o 4º
Congresso dos Metalúrgicos
de Taubaté é fundamental
para que os rumos da categoria sejam debatidos e definidos de forma democráti-

Não perca a plenária do seu
Grupo ou empresa
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

ca e participativa.
Outro ponto importante é
o fortalecimento da Organização nos Locais de Trabalho
em nossa base e a representatividade de nossa categoria.
Portanto, participe das plenárias de seus grupos e empresas para que nossa categoria possa definir e encaminhar suas bandeiras de luta
e reivindicações.
Participe!!!

Curtas
Taubaté goleia
União Suzano e
fecha primeiro
turno na
liderança

O Taubaté fechou sua
participação no primeiro
turno da primeira fase do
Campeonato Paulista da
Série B com goleada. A
equipe venceu o União
Suzano por 5 a 0 neste sábado, 30, e está na liderança isolada do grupo 5, com
13 pontos.
A vitória foi construída
no primeiro tempo, com a
abertura de três gols de
vantagem. No final da etapa final, mais dois gols garantiram o resultado positivo.
Próximo jogo – Com
a derrota do Jacareí, em
casa, para o Atlético Joseense por 2 a 1, e o empate
entre Primeira Camisa e
ECUS em 2 a 2, o Taubaté
é o líder isolado do grupo, com 13 pontos.
Na próxima rodada, a
equipe folgará na tabela e
só voltará a campo somente no dia 14 de junho,
quando recebe o Jacareí
no Joaquinzão.

FIFA anuncia
sedes da Copa
de 2014

C IPA

Confira o resultado da eleição da
Cipa 2009 - 2010 na Alstom
Caldeirarias

Titulares: Claudinei de Paula Santos, Milton de Jesus Ferreira e Gilson Donizete de Paula
Suplentes: Rodrigo Rodrigues da Silva, Oséias Luiz de Carvalho e Adriano Souza Moraes

Planta Elétrica

Titular: Juliano da Costa Rola e Marcio Laube. Suplente: Paulo Eduardo de Souza

Usinagens

Titulares: Maicon Silva Nogueira de Barros e Belmiro de Oliveira Cardoso
Suplentes: Diego de Souza Vieira e Felipe da Silva Moura

Administrativo

Titulares: Marcio Moutinho e José Benedito Nunes. Suplente: Adriana Caporalini

A Fifa anunciou as 12 cidades que irão receber
jogos na Copa do Mundo
2014, a segunda que terá
o Brasil como sede. As cidades serão: Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá,
Curitiba, Fortaleza,
Manaus, Natal, Porto
Alegre, Recife, Rio de
Janeiro, Salvador e São
Paulo.
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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) 91531768 e (12) 3132-593
SHOW
A banda
O Rappa se
apresenta
no ginásio
da Associação de Taubaté no
próximo
dia 19 de junho, a partir das
22h. Informações pelo telefone (12) 3634-8566. O
Rappa é uma banda brasileira conhecida por suas
letras de forte impacto
social. Seu ritmo não é
exatamente definido nem
mesmo pela própria banda. Embora seja de início
principalmente reggae e
rock, a banda também incorporou elementos de
samba, funk, hip-hop, rap,
sampler e mpb.
MEIO AMBIENTE
Até o dia
7 de junho
acontece a
5ª Semana
do Meio
Ambiente,
no Parque
Municipal
Vale do Itaim.
Durante os dias do evento, o público poderá assistir a palestras com profissionais da área ambiental,
participar de trilha ecológica, plantio de muda, oficinas ambientais, passeio
de Maria Fumaça e assistir
a apresentações teatrais
com personagens do Sítio
do Pica Pau Amarelo. O
Parque fica na Av. São Pedro, 2000 - Jardim América. Telefone (12) 36335008.
Fontes: Valeparaibano e
Afinidades Eletivas

S OLIDARIEDADE

Campanha do Agasalho arracada
13,5 toneladas em doações
O Sindicato realizou com
sucesso mais uma edição da
Campanha do Agasalho neste domingo, dia 31 de maio,
quando voluntários de mais
de 30 entidades assistenciais percorreram as ruas dos
bairros Alto do Cristo, Parque Três Marias, Imaculada,
Jardim América, Gurilandia e
Estiva.
Foram arrecadadas 13,5
tolenadas de roupas, agasalhos e cobertores, representando um aumento de 12,5%
em relação ao ano de 2008.
O trabalho de arrecadação
da Campanha do Agasalho
2009 começou por volta das
9h, quando as equipes de voluntários começaram a percorrer as ruas dos bairros.
Com muita animação e disposição, os voluntários bateram de casa em casa e a população correspondeu com
as doações de roupas, agasalhos, sapatos, tênis, blusas,
casacos, cobertores, colchões e até de um fogão.
"As campanhas de arrecadação do Sindicato 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 o diretor cultural do Sindicato, Raimundo
Dias Pires, o Baiano.

Momentos da
Campanha:
Acima a saída
da equipe no
Alto do
Cristo;
ao lado a
arrecadação
nas ruas da
cidade e a
separação dos
agasalhos;
Solidariedade
e Cidadania
em Taubaté.

O Sindicato agradece a participação na Campanha do Agasalho 2009, dos colobaradores que tornaram esse trabalho possível como a ONG OPS, Cachorrões Adventure
Team,Grupos de Escoteiros, Ford do Brasil, Sabesp, e Transportadora Julio Simões.

J URÍDICO

Estudantes e trabalhadores acompanham palestra no
Sindicato sobre a Lei de Greve
Estudantes do Departamento de Ciências Jurídicas
da Unitau, trabalhadores e
dirigentes sindicais acompanharam a palestra feita na última sexta-feira, dia 29, pelo
Juiz da 1ª Vara do Trabalho de
Taubaté, Dr. Guilherme Guimarães Feliciano.
O evento teve a presença
do presidente do Sindicato,
Isaac do Carmo, do vice-presidente da OAB de Taubaté,
Aluísio de Fátima Nobre de
Jesus, do coordenador Jurídico do Sindicato, Domingos
Cusiello Junior e do Diretor
do Departamento Jurídico,
Nilson Costa.
O Juiz do Trabalho falou

Dr. Guilherme fala ao lado
do presidente Isaac e
depois recebe placa
comemorativa dos 50
anos do Sindicato das
mãos do companheiro
Gonçalo de Campos.

sobre as origens do direito
de greve, sua evolução através da história, e suas aplicações nos dias atuais.
Após responder a perguntas dos alunos da Unitau e de
dirigentes sindicais, Dr. Guilherme foi homenageado
com uma placa comemorativa dos 50 anos do Sindicato,
entregue pelo diretor Gonçalo de Campos.
“Fico muito satisfeito porque hoje aqui temos o Poder
Judiciário, a OAB e os representantes dos trabalhadores
na mesma mesa, o que mostra que em Taubaté existe
diálogo entre o poder público e a sociedade.

