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NOTA DA CUT/SP

U NIDADE

Crise americana pode causar
retração do crédito no Brasil
Nos últimos meses estamos sendo informados sobre
as conseqüências da chamada "Crise Hipotecária" americana, que teve na falência
de alguns dos maiores bancos de investimentos dos
Estados Unidos e no aumento da instabilidade nos mercados financeiros do mundo
seus principais desdobramentos.
O Brasil, que tem seu sistema financeiro ligado ao
mercado mundial, não deverá passar incólume a este
cenário.
É necessário salientar que
esta crise é reflexo direto da
completa falta de regulação
do sistema financeiro mundial. E que somente o fato de
o futuro da economia mundial estar nas mãos do governo americano e de seus congressistas, além da provável
intervenção dos governos
europeus em seu sistema financeiro, exemplifica bem o

Brasil está muito mais preparado para enfrentar crises internacionais

fato de que se o sistema for
deixado "livre" e sem regulação (como defendem os
neoliberais), as crises serão
cada vez mais constantes e
de maior gravidade, restando
a intervenção governamental para "salvar" o sistema do
colapso e assim impedindo
desdobramentos ainda mais
graves na economia mundial.
Porém, diferentemente de
outras situações, desta vez o

Brasil está muito mais preparado para enfrentar crises internacionais.
Porém, se o Banco Central
brasileiro adotar posições
extremamente ortodoxas
em termos de política monetária, os cidadãos podem
sentir da forma mais dura
possível os efeitos deste período de instabilidade com a
retração do crédito, um dos
pilares do crescimento econômico brasileiro.

E CONOMIA

Pregação neoliberal vai para o espaço
A crise do sistema financeiro norte americano colocou
por terra a pregação neoliberal de que o Estado pode
ser mínimo e que o mercado é capaz de regular a economia.
Para resolver a quebradeira dos bancos dos Estados
Unidos, a saída encontrada
foi recorrer aos cofres públicos, ou melhor, ao bolso dos
contribuintes.

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

Entenda a crise
Norte-Americana
1) Muita gente financiou a
casa própria num mercado
chamado de hipotecas. Ele é
de risco porque, entre outros, não é necessária a comprovação de renda.
2) Os agentes hipotecários
vendem essas carteiras de crédito a bancos. Em troca, estes
financiam novas hipotecas.
3) A crise começou há mais

de um ano com o aumento
da inadimplência das hipotecas. Assim, o preço dos imóveis baixou e as empresas de
hipoteca começam a quebrar.
4) A crise contaminou o
mercado mundial de crédito
e chegou às bolsas de valores.
Como tudo o que girava
era papel de especulação, e
não dinheiro, acarretou prejuízos bilionários a gigantes
financeiros.

S EGURANÇA

Responsabilidade é tema
da 31ª Sipat na Alstom
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Metalúrgicos apóiam a greve
dos Bancários de Taubaté

O tema da Sipat na Alstom será “Segurança em suas Mãos”

No período de 11 a 14 de
novembro será realizada a
31ª Sipat na Alstom com o
tema “Segurança em suas
mãos”.
Serão realizadas palestras
com temas como “Responsabilidade Civil e criminal

decorrentes do acidente de
trabalho; segurança no trabalho e os cinco sentidos”.
Também haverão estandes interativos sobre o
meio ambiente e temas relacionados à saúde como
AIDS, ergonomia e EPIs.

Bancários mobilizados na luta pela Campanha Salarial 2008 da categoria

Os metalúrgicos de Taubaté apóiam o movimento de
greve dos companheiros
bancários pela Campanha
Salarial 2008.
Em Assembléia realizada na
manhã desta segunda-feira,
dia 13, em Taubaté, Pinda e
Caçapava, os Bancários aprovam por unanimidade a continuidade da greve.
"Muitas forças trabalharam
contra, mas os bancários cerraram forças e construíram
uma greve poderosa em seus
três primeiros dias – quarta,
quinta e sexta-feira (8, 9 e 10
de outubro). Todos movidos
pela revolta diante da falta de

valorização por parte dos
banqueiros e certos de que
o movimento só acaba quando uma proposta digna for
apresentada para a categoria",
afirma Luizão, Presidente do
Sindicato dos Bancários.
Em Taubaté são mais de
600 bancários ao todo e 70%
desses funcionários estão em
greve.
Os Metalúrgicos de Taubaté entendem que se trata de
um movimento de greve legítimo e um instrumento de
luta necessário para que os
Bancários possam ser contemplados em suas reivindicações.

J URÍDICO

Nota sobre projeto de
licença paternidade
Diferentemente do que foi
publicado na matéria sobre
a licença maternidade em
nossa última edição, a licença paternidade para os tra-

balhadores é de 5 dias e o
projeto de lei que será elaborado pela CUT reivindicará o aumento da licença paternidade para 15 dias.

Comunicado
A Direção do Sindicato
informa que na última quartafeira, dia 08, o metalúrgico José
Francisco de Araújo, do CSE
Alstom da gestão 2007 - 2010,
renunciou por livre e
espontânea vontade
ao seu mandato sindical.
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I NTERNACIONAL

Jornada Mundial pelo Trabalho
Decente mobiliza centrais sindicais

O Sindicato participou na
sexta-feira, dia 10, do ato
conjunto das centrais sindicais que marcou a Jornada
Mundial pelo Trabalho Decente em São Paulo. A CUT
e as centrais participaram da
passeata da Praça Ramos de
Azevedo até a Delegacia
Regional do Trabalho.
Na Delegacia Regional do
Trabalho, o Secretário de
Relações do Trabalho do
MTE, Luiz Antonio de Medeiros, e o superintendente
em exercício da DRT, Makoto Sato, receberam das mãos
dos dirigentes das centrais
um documento com as reivindicações da jornada.
No mundo todo foram realizadas passeatas e mobili-

Sindicato marcou presença no ato das centrais contra o trabalho precário

zações em defesa do trabalho decente. Em nosso país,
apesar dos avanços no último período, temos trabalhadores massacrados pela brutalidade nos canaviais, temos
mulheres que recebem sa-

lários inferiores aos dos homens por trabalho igual, temos negros submetidos ao
preconceito do mercado e
jovens que não conseguem
seu primeiro emprego e
nem qualificação.

O Sindicato foi representado na passeata pelos dirigentes sindicais Tibúrcio, Liu,
Charles, Gilson, Flávia, Michele, Jair, Pelé e pelo companheiro Marco Aurélio.
Cartilha - A CNM/CUT
produziu a versão em português da Cartilha "Trabalho
Precário - Problema de Todos", elaborada pela FITIM
com as seguintes reivindicações: Garantia de emprego
digno com carteira assinada;
Respeito à organização sindical - com liberdade e autonomia; Combate ao trabalho infantil e escravo; Defesa da
Previdência Publica e Universal; Igualdade de direitos para
as mulheres e contra a discriminação de qualquer tipo.

A TUAÇÃO

Vicentinho é escolhido como um dos melhores
deputados federais de 2008

Deputado Federal Vicentinho

C OMUNICADO

O deputado federal Vicentinho do PT foi eleito
por 204 jornalistas de 53
veículos do país um dos
melhores parlamentares
do Brasil.
Na lista dos mais votados, Vicentinho está entre
os 46 melhores deputados
federais de todo o Brasil,
em um parlamento que
tem 513 deputados. Ele
está entre os 13 melhores

da bancada nacional do PT
e entre os 3 melhores deputados federais do PT de
São Paulo.
“Este é um resultado
inédito. Um dia desses foi
o DIAP (Departamento
Intersindical de Assessoria
Parlamentar), hoje são os
jornalistas. Eu agradeço a
Deus, à minha família, minha equipe e às pessoas
que acreditam no nosso

trabalho”, disse Vicentinho. Vale lembrar que o
deputado federal Vicentinho já tinha sido eleito
pelo DIAP como um dos
100 melhores e um dos 28
melhores debatedores do
Congresso Nacional, que
envolve o Senado e a Câmara. A categoria metalúrgica parabeniza o companheiro Vicentinho por mais essa
conquista.

Curtas
Equipe do Projeto
Metta participa da
8ª Etapa da Liga
Nipo Brasileira de
Tênis de Mesa

A equipe de Tênis de
Mesa de Taubaté com atletas do projeto METTA,
participou da 8ª Etapa do
Ranking da Liga Nipo Brasileira de Tênis de Mesa
realizado em São Paulo. A
equipe obteve ótima participação neste evento ficando em terceiro lugar na
classificação geral, atrás
das equipes de Casa Verde
e Piratininga de São Paulo.
A equipe de Taubaté, com
apoio do Sindicato dos
Metalúrgicos, Urmet Daruma, SESI e Carelli Barreto,
foi representada por 22
atletas.

Brasil pega em casa
a Colômbia pelas
Eliminatórias da
Copa do Mundo

C IPAS

Resultado da
Eleição da Cipa na
Pfaudler e Sipat

Divisão Torin - Titular:
Dirceu Aparecido Ramos Júnior. Suplente: Nicolau
Gonçalves da Costa.
Divisão Pfaudler - Titular: Claudemir da Conceição.
Suplente: Aleandro Júnior
de Carvalho.
O Sindicato também informa que acontece a 27ª Sipat
na Pfaudler de 13 a 17 de
outubro com o tema “É preciso saber viver com a Saúde e Segurança”.

Depois de golear a Venezuela por 4 a 0, no último
domingo, pelas eliminatórias à Copa de 2010, a seleção tenta na quarta-feira, contra a Colômbia, no
Maracanã, quebrar um jejum de dois jogos sem fazer gols em casa para reconquistar a torcida.
A Seleção Brasileira busca fazer um bom resultado em casa, ao contrário
da última rodada quando
venceu o Chile fora de
casa e em seguida apenas
empatou com a Bolívia no
Rio de Janeiro.
Fontes: Site Futebol na Rede
e Folha Online
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Agenda Cultural
ATIVIDADES
Esporte A Prefeitura
de Taubaté
instalou na
Praça Santa
Teresinha a
primeira
ATI (Academia da Terceira Idade), que é formada
por vários equipamentos
de ginástica destinados a
alongar, fortalecer e
desenvolver a musculatura, além de trabalhar a
capacidade aeróbica dos
praticantes.
EXPOSIÇÃO
A Câmara
Municipal
sedia a
exposição
"Fragmentos
da História",
uma parceria do artesão Benedito
Monteiro e da Associação Artística e Cultural
Oswaldo Goeldi. A
mostra teve início no
último dia 8 e permanece na Câmara até o dia
22 deste mês.

ELEIÇÕES 2008

Metalúrgicos ganham voz nas
Câmaras Municipais
A categoria metalúrgica saiu
fortalecida nestas Eleições
Municipais com a escolha de
vários companheiros para as
Câmaras Municipais de cidades como São Bernardo do
Campo, Diadema, Santo André, São Paulo, Mauá, Suzano,
São Carlos, Botucatu, Sorocaba e Resende (RJ).
Da atual direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC,
foi eleito o companheiro Paulo Dias como vereador em
São Bernardo e também os exdiretores José Ferreira e Tião
Mateus. Em Diadema foram
eleitos vereadores Zé Antonio e Maurinho, e na cidade
de Santo André os companheiros Malatesta, Jairinho e Montorinho foram eleitos.
Na cidade de São Paulo foi
eleito vereador o companheiro Alfredinho e em Suzano o
companheiro Derli. Em Mauá
foi eleito para a Câmara o com-

A categoria saiu fortalecida nestas Eleições Municipais com a escolha de vários companheiros para as Câmaras Municipais

panheiro Marcelo Oliveira.
No interior do Estado elegeram-se vereadores os companheiros Ronaldo (São Carlos), Abelardo (Botucatu), Izidio (Sorocaba) e Mirim em
Resende, no Estado do Rio.
As vitórias desses companheiros garantem representatividade para a categoria e

poder de mobilização junto às
empresas para as reivindicações dos trabalhadores.
Em Taubaté, os metalúrgicos tiveram três candidatos a
vereador pelo Partido dos Trabalhadores, que junto obtiveram 2.822 votos representando 28,5% dos votos para vereador do partido. O compa-

V ESTIBULAR

Fapi abre inscrições para processo seletivo 2009

PALESTRAS
O Sesc de
Taubaté
realiza a
partir desta
quinta-feira,
16, a Semana da Alimentação em comemoração ao Dia Mundial da
Alimentação. Para este
ano, o tema proposto
pela Organização das
Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação (FAO) foi, “Segurança
alimentar mundial: os
desafios das mudanças
climáticas e da Bioenergia”. Informações pelo
telefone (12)3634-4000.
SHOW
O Grupo
Tradição faz
o lançamento de seu
novo CD no
próximo dia
25 de
outubro, a partir das 22h,
no Dom Carmelo que
fica na Estrada dos Remédios, 5606. Telefone
(12) 3632-6504 .

nheiro Baiano foi o candidato a vereador mais votado do
PT de Taubaté, com 1.662 votos.
Luiz Marinho - Em São Bernardo do Campo a disputa para
prefeito continua no 2ºturno
com os metalúrgicos apoiando
o companheiro Luiz Marinho
(PT), ex-presidente da CUT.

A FAPI (Faculdade de
Pindamonhangaba) está
com as inscrições abertas
para o processo seletivo
2009. Os interessados podem se inscrever de 01 de
outubro a 2 de dezembro

pela internet ou nos postos de inscrições. A prova
será realizada no dia 7 de
dezembro.
O valor da taxa de inscrição é de R$50,00.
Os candidatos que se

inscreverem de 01 a 31 de
outubro, terão um desconto de R$10,00, pagando
R$40,00; os candidatos
que se inscreverem de 01
a 20 de novembro pagarão
R$45,00, e após essa data

os candidatos pagam o valor integral da inscrição.
Os sócios do Sindicato e
dependentes, ganham desconto de 20% nas mensalidades dos cursos de Administração, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Sistemas de
Informação, Tecnologia em
Automação Industrial e
Tecnologia em Processos
Químicos.
Informações aos candidatos do vestibular pelo
site www.fapi.br e pelos
telefones: (12) 3648 8323,
(12) 3648 8324 e (12)
3648 8325.

C ONVÊNIOS

Sindicato firma convênio com a Odontocap de
Taubaté para os sócios e dependentes
O Sindicato acaba de firmar
convênio com a clínica
Odontológica Odontocap de
Taubaté, uma empresa que
presta serviços na área de
saúde bucal, com 12 anos no
mercado e mais 4 unidades
no Vale do Paraíba.
A empresa oferece um
atendimento personalizado,
com serviços de alto padrão

e descontos para os associados e dependentes do Sindicato nas áreas de Endodontia (canal), Periodontia ( problemas na gengiva ), Dentística ( restaurações) , Cirurgia (
extrações de dentes) e Ortodontia (aparelhos para correção dos dentes). Com exceção de Prótese, Implante e
Cirurgia Buço-Maxilo-Facial.

Suas dúvidas são tratadas
com atenção, buscando sempre a melhor solução para
cada questão.

A Odontocap fica na Rua
Visconde do Rio Branco, 635 Taubaté. Tel: (12) 3624-9054 e
3624- 9511.

