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Agenda Cultural
SHOWS
O SESC
Taubaté,
durante
o mês de
maio, realiza
o
projeto
Sons da Terra, com o objetivo de prestigiar os
trabalhos de músicos
da nossa região. Todos
os domingos, das 12h às
14h, com entrada franca.
Dia 10 – Ditinho e
Silvinha
A dupla apresenta um
repertório baseado nos
clássicos da bossa nova
em duetos de vozes.
Dia 17 – Toninho Matos e Teteco dos Anjos
Toninho Matos no violão e Teteco dos Anjos
na percussão. Integrantes do Cantautores de
Ilhona, realizam no repertório uma mistura
de ritmos e estilos musicais.
COMÉDIA
O comediante
Marco
Luque do
programa
CQC se
apresenta
na Associação de Taubaté no próximo dia 10, a
partir das 20h. É um
dos três mosqueteiros
do CQC, programa de
humor de grande sucesso da TV Band, ao
lado de Marcelo Tas e
Rafinha Bastos. Informações: (12) 3634-8566.
BALADA
A cant o r a
Claudia
Leite faz
show no
campus
da Univap
em São José dos Campos nesta sexta-feira,
dia 09, a partir das 22h.
Informações: (12)
3911-7776.
Fontes: Valeparaibano e
Taubaté.com.br

C ONGRESSOS

Metalúrgicos de Taubaté elegem
delegados para o Cecut e Concut
Os metalúrgicos de Taubaté elegeram, em assembléia
realizada no dia 30, os delegados para os congressos
Nacional e Estadual da CUT
que acontecem neste ano.
O 12º Cecut (Congresso
Estadual da CUT/SP) acontece de 21 a 23 de maio e o
10º Concut (Congresso Nacional da CUT) será realizado no período de 3 a 8 de
agosto.
Os congressos da CUT tem
como objetivo traçar as diretrizes e ações da central e
o fortalecimento do projeto
sindical da CUT no Brasil e
no mundo.
A CUT é hoje a maior central sindical da América Latina e a maior do Brasil com
mais de 22 milhões de trabalhadores representados em
diversos ramos.
“Os metalúrgicos de Taubaté participarão dos congressos com a certeza de contri-

CUT realiza Café
da Manhã em
Taubaté e atos
públicos no Estado
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Assembléia aprova os nomes dos delegados que representarão os metaúrgicos de Taubaté nos Congressos da CUT

Conheça os delegados eleitos para os Congressos
CECUT - Isaac (Volks), Mil (Ford), Cristiane Toledo (Volks), Flávia (Daruma), Mineira, (LG) Alessandra
(Pelzer), Claudinha (Ford), Milson (Ford), Biro Biro(Presidente da FEM), Nilson Coutinho (Volks), Nilson
Costa (Volks), Cláudio (Volks), Fabio de Godoy (LG), Liu (SM), Afonso (Metalbages) e Juarez (Cameron).
Suplentes - Adriano (Metalbages), Tadeu (Autometal), Skank (Pelzer),Tiguera (Aposentados) e Sinvaldo
(Ford). Observadores - Moysés e Gonçalo (Aposentados)
CONCUT - Isaac, Milson, Biro Biro, Nilson Coutinho, Mil, Juarez, Afonso, Cristiane Toledo, Flávia e
Mineira.
Suplentes - Cláudio, Liu e Fábio de Godoy.

buir para o projeto da CUT
que vem garantindo avanços
e conquistas para a Classe

Trabalhadora no Brasil como
a correção da tabela do imposto de renda e a política

de valorização do salário
mínimo”, afirma o presidente Isaac do Carmo.

Taubaté terá programa habitacional
do Governo Lula

O prefeito Peixoto e o superintendente regional da Caixa, Paulo Galli

C ONVÊNIO

Sindicato firma convênio com escola para
supletivo à distância
O Sindicato acaba de firmar um convênio com a escola Expansão Preparatórios
para cursos supletivos do
ensino médio e fundamental
à distância.
Em apenas 90 dias você obtém o certificado com validade em todo o Brasil, em uma
escola autorizada pelo Conselho Estadual de Educação.
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O prefeito Roberto Peixoto assinou no dia 29 de abril,
o termo de adesão ao "Programa Minha Casa, Minha
Vida", lançado pelo Governo
Federal.
A assinatura foi feita em
conjunto com o superintendente regional da Caixa Federal, Paulo Galli.
A Prefeitura definirá em
conjunto com a Caixa o cronograma para a realização
do cadastramento dos interessados. Segundo Peixoto,

w w w. s i n d m e t a u . o r g . b r

O curso conta com aproveitamento dos estudos anteriores e plantão tira-dúvidas gratuito. Confira os preços especiais para os sócios
e dependentes do Sindicato.
A escola Expansão fica na
avenida Brigadeiro Faria
Lima, na Vila São José.
Informações pelo telefone
(12) 3631-4420.

tão logo seja definida a data
e o local de cadastramento,
a Prefeitura fará ampla divulgação.
Para cidades acima de 100
mil habitantes, caso de Taubaté, o programa prevê a
construção de casas com 42
metros quadrados e apartamentos com 46 metros quadrados.
Para a construção das casas,
a Prefeitura pretende destinar
uma área de sua propriedade
na Quinta das Frutas.

Comunicado
A Direção do
Sindicato informa
que na quinta-feira,
dia 30, o metalúrgico
Otávio Batista de
Macedo Alves,
do CSE Volkswagen da
gestão 2007 - 2010,
renunciou por
livre e espontânea
vontade ao seu
mandato sindical.
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1º de Maio dos metalúrgicos de Taubaté reúne
mais de 15 mil pessoas na Avenida do Povo
Mais de 15 mil pessoas passaram pela Avenida do Povo
na grande festa do 1º de
Maio realizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região em comemoração ao Dia dos Trabalhadores e aos 50 anos de lutas e
conquistas da entidade.
O evento teve como tema
"Desenvolvimento com Emprego e Renda" e foi um dia
de comemoração e reflexão
sobre as lutas e reivindicações da Classe Trabalhadora
em nossa cidade e no Vale do
Paraíba, com a presença de
lideranças políticas e sindicais como o presidente do
Sindicato, Isaac do Carmo, o
presidente da FEM/CUT-SP,
Valmir Marques (Biro Biro),
o deputado federal Vicentinho (PT/SP), os deputados
estaduais Carlinhos Almeida
(PT) e Padre Afonso (PV), o
prefeito de Santo Antonio do
Pinhal, Augusto Pereira (PT),
os vereadores de Taubaté
Henrique Nunes, Alexandre
Vilela, Luizinho da Farmácia
e Jeferson Campos, e a viceprefeita de Taubaté, Vera
Saba.
"É uma grande honra receber o povo de Taubaté com
uma grande festa como essa,
e reafirmamos nosso compromisso de lutar pelo desenvolvimento com a gera-
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ção de emprego e renda para
nossa cidade e nossa região",
disse o presidente Isaac do
Carmo.
De acordo com Isaac, o Sindicato e a CUT tem garantido grandes avanços para a
Classe Trabalhadora no Vale
do Paraíba, através de acordos que vem garantindo a
manutenção do nível de emprego dos trabalhadores e os
salários.
"A atuação do Sindicato em
conjunto com as medidas de
combate à crise do Governo Federal possibilitou que
a economia da região passe
pelo pior momento da crise,
o que vem resultando na recuperação de setores como
as montadoras e autopeças",
afirmou Isaac.
A vice-prefeita de Taubaté,
Vera Saba, parabenizou o Sindicato e a categoria pelos 50
anos de lutas e conquistas e
destacou a importância da
participação das mulheres na
política, bem como a participação do poder público na
geração de emprego e renda.
O deputado federal Vicentinho destacou as ações do
Governo Lula e os avanços
sociais que a Classe Trabalhadora conquistou neste período.
O deputado Carlinhos Almeida ressaltou as conquistas do Sindicato para a região
e a importância da instituição
para o desenvolvimento da
economia e a manutenção
dos empregos no Vale do
Paraíba.
Festa - O grande público
presente assistiu a shows de
artistas regionais como David e Duran e o grupo Escolha Certa, e shows de artistas consagrados como o grupo Sensação, o cantor Renato Teixeira e a dupla Guto e
Nando.
Também foi montado um
espaço para as crianças com
brincadeiras e palhaços, pintura de rosto e outras diversões.
No final do evento, o público presente acompanhou
uma grande queima de fogos
que encerrou com o chave
de ouro a comemoração do
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Curtas
Empate garante
Paulistão 2009
ao Timão

Os dois gols de Ronaldo contra o Santos na Vila
Belmiro fizeram a diferença e o Corinthians garantiu seu 26º título paulista
com o empate em 1 a 1
neste domingo, dia 03, no
Pacaembu, em São Paulo.
O Timão não levantava a
taça do Paulistão desde
2003, quando bateu o Tricolor nas finais.
Parabéns à Nação Corinthiana!!!

Taubaté vence
1ª na Série B

Cerca de 15 mil pessoas passaram pela Avenida do Povo no dia 1º de Maio durante a festa que contou com a presença de lideranças sindicais e políticas de nossa região e do Brasil

1º DE MAIO

CUT realiza Café da Manhã
em Taubaté e atos no Estado

"Hoje é dia de comemorar as conquistas
e também de reafirmarmos nossas lutas
pelo desenvolvimento de nosso país",
disse o deputado Vicentinho.

O presidente Isaac do
Carmo agradeceu a
presença dos
trabalhadores e destacou
a importância dos
acordos feitos pelo
Sindicato e pela CUT
para a economia da
região.

1º de Maio dos trabalhadores e trabalhadoras de Taubaté e região.

“O desenvolvimento de nossa região
é influenciado pelas conquistas dessa
categoria importante que é a dos
metalúrgicos de Taubaté”, disse o
prefeito de Santo Antonio do Pinhal,
Augusto Pereira (PT).

“Essa grande festa
mostra a unidade e
a mobilização dos
metalúrgicos de
Taubaté em torno
de suas bandeiras
de luta e suas
reivindicações”,
afirmou o
presidente da FEM/
CUT-SP, Biro Biro

"O Sindicato tem
garantido acordos muito
importantes para a
manutenção dos empregos
e a renda dos
trabalhadores no Vale do
Paraíba", disse o deputado
Carlinhos Almeida

“É uma grande alegria ver um
Sindicato completar 50 anos de
lutas na defesa dos trabalhadores,
organizando a categoria e
avançando nas suas conquistas”,
afirmou a vice-prefeita Vera Saba

“A organização dos metalúrgicos
de Taubaté é um exemplo para o
Brasil e suas conquistas
representam os ideais da CUT”,
disse o coordenador da CUT Vale,
Milson Antunes Pereira

O Taubaté conseguiu sua
primeira vitória no Campeonato Paulista da Série
B, ao derrotar o Mogi das
Cruzes por 2 a 0, na manhã deste domingo, 3, no
Joaquinzão. O resultado
reabilitou a equipe na
competição, após perder
na estréia para o Jacareí.
Com o resultado, o time
chega a terceira colocação
do grupo cinco, com três
pontos em duas partidas.

Calendário da
Colônia de Férias
de Ubatuba
Café da Manhã promovido pela CUT Vale na Praça Dom Epaminondas

A CUT Vale do Paraíba
realizou no dia 30, seu tradicional Café da Manhã
para os trabalhadores na
Praça Dom Epaminondas,
em comemoração ao 1º de
Maio e ao Dia Internacional das Vítimas de Acidentes de Trabalho, celebrado
no dia 28 de abril.
O ato teve a presença de
lideranças dos Sindicatos da
CUT Vale e autoridades locais.
A CUT também realizou

comemorações do 1º de
Maio na cidade de São Paulo e em outras localidades
como Bauru, Campo Limpo
Paulista, Embú, Guarujá, São
Bernardo do Campo e Santo André.
A central neste ano, descentralizou a comemoração do Dia dos Trabalhadores em diversas localidades,
com o objetivo de ampliar
o debate sobre a importância da data e as conquista e
lutas dos trabalhadores.

O Sindicato informa que
estão abertas até o dia 8
de maio as inscrições para
o sorteio da Colônia de
Férias de Ubatuba para o
feriado de Corpus Christi,
no período de 11 a 17 de
junho.
O sorteio será realizado
no dia 17 de maio.

