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U NIDADE

Negociações salariais não
representam ameaça de inflação
As negociações salariais de
diversas categorias, que devem ocorrer no segundo semestre do ano, não representam uma "ameaça inflacionária" ao país. A avaliação é do
coordenador do Grupo de
Análises e Previsões do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), Roberto
Messemberg.
"As negociações serão duras, mas acho que as empresas não terão muito espaço
para repassar (os possíveis
reajustes) para preços porque as companhias que tentarem fazer isso serão punidas pela demanda em desaceleração (redução no ritmo
de crescimento da economia)", disse o economista.
De acordo com o Dieese,
94% dos pisos salariais tive-

Avanço nas Campanhas Salariais deve continuar, sem risco de inflação

ram aumento real em 2011,
variando entre 2% e 10%.
Na média, os índices de
aumento real ficaram na faixa de 3% a 4%. No caso dos
metalúrgicos da CUT, ficaram entre 4,5% e 10%.
Mesmo com esse cresci-

mento nos pisos salariais, o
Banco Central anunciou neste mês uma redução da estimativa de inflação para 2011,
com o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo)
passando de 6,22% para
6,19%.

S AÚDE

Odontocap oferece descontos especiais
para sócios do Sindicato e dependentes
O Sindicato informa que a
Odontocap oferece condições especiais para os sócios da entidade.
Vale a pena investir em
você mesmo, e uma boa saúde começa pela boca.
Faça uma visita a Odontocap e confira seus benefícios
junto à clinica. Rua Visconde
do Rio Branco, 635 - Centro
- Taubaté. Telefones: (12)
3624-9054 e (12)3624-9511.
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Semana que vem tem
Campanha de Sindicalização
na Cameron
A Campanha de Sindicalização 2011 será realizada na
próxima semana nos dias 28
e 29 de junho na Cameron.
Estar sindicalizado representa fortalecer a unidade da
categoria e garantir respaldo
ao CSE e ao Sindicato para
avançar nas conquistas para
os trabalhadores e trabalhadoras.
Na Cameron foram grandes os avanços que o CSE
garantiu para os trabalhadores nos últimos anos como a
redução da jornada para 42
horas semanais, pagamento
de adicional de hora extra a
100% aos domingos mais um
dia de folga na semana.
Também foi conquistado
adicional noturno de 50%
aos trabalhadores do 3º turno, bem como a extensão do
adicional noturno além das
5h da manhã até o final da
jornada.
O CSE também garantiu o
crescimento da PLR em
56,25% em 2011.
Um acordo importante garantiu na Cameron a transfe-

rência de trabalhadores do
3º turno para o dia, com garantia de indenização pela
supressão do adicional noturno e também a estabilidade no nível de emprego em
2010/2011.
O CSE também fortaleceu
a ação em conjunto com a
Cipa garantindo mais segurança no local de trabalho.
Tudo isso mostra que sindicalizado, o trabalhador só
tem a ganhar em benefícios,
direitos e garantias. Não fique só, fique sócio.

M OBILIZAÇÃO

A CUT é diferente das
outras centrais sindicais

SÃO PAULO

Servidores criticam 'má
vontade' do governo tucano
Em paralisação de 48 horas, funcionários do Hospital das Clínicas, em São Paulo, demonstraram insatisfação com o tratamento dispensado pelo governador
Geraldo Alckmin.
Questão de insatisfação
geral, a má remuneração foi
o ponto mais criticado pelos
servidores . Israel dos Santos,
funcionário do Arquivo Médico do HC há 14 anos, considera que os salários baixos
são resultado de "má vontade" da administração paulista, comandada pelo PSDB. "O
governo não valoriza o pessoal da saúde, não dá uma

força, não dá um incentivo de
trabalho. A chefia também
não ajuda em nada, o que
eles querem fazer mesmo é
pisotear. Nem plano de carreira tem mais, estão tirando tudo", lamentou.

A CUT anunciou em Maio
a realização do Dia Nacional de Lutas no próximo dia
06 de Julho, e várias centrais
sindicais quiseram pegar carona nessa mobilização.
Mais de um mês depois, as
outras centrais também
anunciaram mobilizações justamente no dia 06, sob o falso pretexto de dar continuidade à pauta aprovada na Assembléia Nacional da Classe
Trabalhadora realizada no
Pacaembu em 2010.
A CUT reconhece como
único ponto em comum entre as centrais, a luta pela redução da jornada para 40 horas semanais, mas a pauta da
CUT vai muito além disso.
Lutamos por liberdade e

autonomia sindical, com
aprovação da convenção 87
da OIT; pelo fim do imposto
sindical e a implementação
de uma contribuição da negociação coletiva aprovada
pelos próprios trabalhadores
em assembléias.
Sabemos que algumas centrais “torcem o nariz” quando ouvem esse tipo de reivindicação e outras, e por
isso a CUT dicidiu se unir
aos movimentos sociais com
uma pauta em favor da Classe Trabalhadora e do desenvolvimento do Brasil.
É importante ainda deixar
claro que não faltou à CUT,
nos últimos anos, disposição
para dialogar e elaborar propostas em conjunto com as
demais centrais.
Continuaremos sempre
buscando a unidade na luta
quando o assunto for de interesse geral da classe trabalhadora, como é o caso da
luta pela redução da jornada
de trabalho para 40 horas
sem redução de salário.
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M ULHER

Emoção marca a premiação do Concurso
Cultural da Mulher Metalúrgica
curso receberam certificados de participação e as redações inscritas foram avaliadas por uma comissão formada por professores da
UNITAU do Grupo de Estudos de Língua Portuguesa e
do Departamento de Pedagogia.
A solenidade contou com
a presença de representantes de mulheres trabalhadoras do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e do Sindicato dos Metalúrgicos de
São Carlos, do Pró-Reitor de
Extensão da UNITAU, Prof.
Dr. José Felício Goussain
Murade, e do presidente do
Sindicato, Isaac do Carmo.
Segundo Isaac, a iniciativa
do Sindicato foi um grande
sucesso porque mobilizou
as trabalhadoras e motivou
uma reflexão sobre os avanços das mulheres metalúrgicas e as lutas que precisam
continuar.
"Muitas companheiras
destacaram que a principal
luta no dia a dia é pela igualdade com os homens no
mercado de trabalho, e também destacaram a conquista de espaços que antes
eram exclusivos aos homens, como é o setor metalúrgico", afirmou o presidente do Sindicato.

O Concurso Cultural da
Mulher Metalúrgica promovido pela Secretaria da Mulher do Sindicato conheceu
sua grande vencedora em
uma cerimônia repleta de
emoção realizada na quintafeira, dia 16.
A vencedora do concurso
foi a metalúrgica Joana Aparecida Nogueira Gay, trabalhadora na LG Electronics,
que escreveu sobre a história de sua vida como mãe e
mulher trabalhadora, relatando também sobre a sua
infância e como hoje se sente realizada com seus filhos
e sua vida profissional.
Como prêmio pela melhor
redação com o tema "Minha
História, Minha Luta, Minha
Vida" Joana ganhou uma viagem para Brasília com direito a acompanhante, para conhecer a capital do país.
Também foram premiadas
a 2ª colocada, Leila Gauzelia
dos Santos, que recebeu uma
estadia de final de semana na
Colônia de Férias do Sindicato em Ubatuba, e a 3ª colocada Neiriane Mendes
Rezende, que recebeu um
vale livro no valor de R$
50,00 e ingresso para cinema. Leila e Neiriane também
são trabalhadoras na LG.
As 93 participantes do con-

I NTERNACIONAL

Metalúrgicos de Taubaté participam do 6º Encontro
da Rede Sindical dos Trabalhadores na Volkswagen
De 20 a 25 de junho acontece na cidade de Wolfsburg
na Alemanha o 6º Encontro
da Rede Sindical dos Trabalhadores na Volkswagen.
Os Metalúrgicos de Taubaté serão representados
no evento pelo presidente
do Sindicato, Isaac do Carmo, pelo secretário geral do
Sindicato, Claudio Batista da
Silva Junior, e pelo coordenador da Comissão de Fábrica e membro do CSE Volks, Aldrey Allan Candido
(Piu Piu).
Também participarão do

encontro, representantes
dos trabalhadores na Volks
das plantas do ABC (Anchieta), de São Carlos e de
Curitiba(PR).
A pauta do encontro envolve temas como a regulamentação do trabalho temporário, o salário dos trabalhadores no grupo Volkswagen, o trabalho sindical frente ao desafio das novas plantas, a situação das fabricas
em todo o mundo e o planejamento das ações de
cada sindicato para o período 2011 - 2012.

Curtas
Taubaté
apresenta
elenco para
Copa Paulista

O elenco do Taubaté
para a Copa Paulista foi
apresentado na segundafeira, dia 20.
Goleiros: Bruno Dantas,
Dennis, Yuri e Admilton;
laterais Augusto, Marquinhos, Renan Couto,Viola;
zagueiros: Léo, Dutty,
Emerson, Gabriel e Wesley; volantes: Elton,Anderson Tico, Jamur (que também atua como lateral),
Renan Dias, Marlon e Lucas Madalosso; meias: Ricardinho, Gilson Neto,
Leto e Rafael Fusca; atacantes: Gilsinho, Rudimar,
Rafael Coutinho, Anderson Cunha, Fabiano (Periquito),Abel e Nelson Júnior. A diretoria promete
anunciar a contratação
surpresa de um goleador
da Série A3.

Confira os jogos
da 6ª rodada do
Brasileirão
2011

Os companheiros
Claudião, Isaac
e Piu Piu
participarão do
encontro na
Alemanha

Para o presidente Isaac do
Carmo, o encontro é uma
oportunidade para debater
os avanços e experiências
de cada Sindicato, a fim de
traçar metas e objetivos em
prol das conquistas para os
trabalhadores na Volks.

"Temos certeza que será
um debate muito construtivo e com certeza a unidade
das representações dos trabalhadores na Volkswagen
sairá mais fortalecida desse
encontro", afirmou o presidente Isaac.

DIA 25
Flamengo x Atlético-MG
Atlético-PR x Bahia
Cruzeiro x Coritiba
DIA 26
Corinthians x São Paulo
Botafogo x Grêmio
Ceará x Palmeiras
Avaí x Fluminense
Atlético-GO x Vasco
Inter(RS) x Figueirense
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Agenda Cultural
ESPERANÇA
Nos dias
30 e 31 de
julho acontece a Festa
Julina do
Projeto Esperança, entidade assistencial que recebe apoio
dos trabalhadores na Volkswagen por meio do
programa Uma Hora para
o Futuro.A festa terá quadrilha country, quadrilha
tradicional, bingo e apresentações culturais, além
das comidas típicas, barracas e brincadeiras. O Projeto Esperança fica na Rua
Brasilina Moreira dos Santos, 1385, no Jardim Sonia
Maria.
ARRAIÁ
No dia
1º de julho
das 18h às
24h acontece o Arraiá da Faculdade
Anhanguera Taubaté - Unidade 1. A
festa é organizada pelos
alunos e pela Direção em
prol das comissões de formatura da faculdade. A
Anhanguera Unidade I fica
na Av. José Olegário de
Barros, 46/58 - Jd Morumbi . Informações pelo telefone (12) 3624-7106. Entrada Franca - Levar 1 KG
de Alimento para ajudar
uma entidade carente.
SÍTIO
Um grupo de artistas holandeses visitará o Sítio
do Picapau
Amarelo
na próxima
quinta-feira, 23 de junho.
Para a visita, foi elaborada uma programação que
se iniciará às 11 horas,
com uma apresentação
com a Turma do Sítio do
Picapau Amarelo. Na sequência, às 14 horas, haverá apresentação de
Moçambique, com a companhia do Parque Bandeirantes, com Mestre Paizinho.

C ONQUISTA

Trabalhadores aprovam PLR na Cameron
com aumento de 84% na 1ª parcela
Negociações das PLRs já movimentam R$ 59,6 milhões na economia de Taubaté
Os trabalhadores na Cameron aprovaram na quartafeira, dia 15, a proposta da
PLR para o ano de 2011.
O valor da 1ª parcela apresenta um aumento de 84%
em relação a proposta de
2010 e a 2ª parcela terá um
crescimento de R$ 56%.
Segundo o presidente do
Sindicato, Isaac do Carmo, os
trabalhadores na Cameron
tiveram grandes avanços no
último período graças a organização no local de trabalho.
"A Cameron é uma empresa que atua diretamente com
a Petrobras que é uma empresa de capital público, e,
portanto sempre buscamos a
contrapartida social para os
trabalhadores que é a valorização da PLR na empresa".
Economia - De acordo
com a subseção do DIEESE
dos Metalúrgicos de Taubaté

Trabalhadores aprovam a PLR na Cameron e no destaque o presidente Isaac do Carmo apresenta a proposta

e Região, com a aprovação da
proposta na Cameron já chega a R$ 59,6 milhões o montante injetado na economia
de Taubaté e Região com as
negociações da PLR dos metalúrgicos.

Os acordos feitos até o
momento pelo Sindicato
beneficiaram 13.410 trabalhadores, que representam
60% do total de metalúrgicos
na base.
Com mo crescimento das

I NFORMAÇÃO

Internet segue fora do marco
regulatório da comunicação
O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, admitiu que a internet não faz parte das discussões sobre o
marco regulatório da comunicação. A possibilidade depende de avaliação da pasta.
Os debates sobre a legislação que rege a mídia e concessões de rádio e TV arras-

tam-se pelo menos desde
2010, e seguem sem planos
de apresentação de anteprojeto ao Congresso Nacional.
Os donos de jornais e revistas da velha mídia reivindicam que o limite de 30% de
participação de capital estrangeiro em empresas jornalísticas seja aplicada tam-

bém para portais na internet.
A restrição a estrangeiros
está estabelecida pela Constituição Federal para jornais
impressos, rádio e televisão.
O ministro disse que é preciso estudar como esse tipo
de medida seria aplicada, já
que um site pode ser publicado e mantido de qualquer
parte do mundo, o que dificulta uma eventual aplicação
de sanção.
Empresários da velha mídia
resistem à mudança da legislação, acusando o governo
de tentar controlar a informação e cercear a liberdade
de imprensa.

PLRs, o Sindicato promove a
valorização do trabalhador e
garante a geração de renda
e emprego no município por
meio do aquecimento da
economia, do comércio e
dos serviços.

Informações
sobre a Cipa na
Gestamp VW e
Autocom

O Sindicato informa
que houve alteração na
composição da Cipa na
Gestamp 2, sendo agora formada pelos seguintes titulares: Anderson
Aragão, Denilson dos
Santos, Renan Barquete,
e Janaína dos Santos.
Na Autocom a eleição da Cipa está prevista para o dia 1º de julho.

Edital de Convocação
Pelo presente edital ficam convocados todos os associados desta entidade quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais a comparecer na
Assembléia Geral Ordinária prevista conforme Estatuto Social desta entidade em seu capítulo IX, artigo 27, item VII, que se fará realizar no
dia 28 de junho de 2011, na sede social do Sindicato, sito a Rua Urupês, 98, Chácara do Visconde, nesta cidade, em primeira convocação às
17:00 horas com presença da metade mais um dos Associados e não tendo quórum, às 18:00 horas em segunda convocação, com qualquer
número de sócios presentes, tudo conforme determina o Estatuto Social da entidade, para deliberar a seguinte ordem do dia:
a)
b)
c)

Leitura e discussão do relatório da diretoria sobre as atividades do Sindicato no ano de 2010;
Prestação de contas e apresentação do Balanço Financeiro do ano de 2010 com o parecer da diretoria e conselho fiscal;
Previsão Orçamentária para o ano de 2012.

Taubaté, 20 de junho de 2011.

Isaac Jarbas Mascarenhas do Carmo
Presidente

