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N OTA

D ESCASO

CUT declara solidariedade às
vítimas do terremoto no Haiti

CUT lamenta as milhares de vidas perdidas no Haiti e a perda de Zilda Arns

a CUT (Central Única dos
Trabalhadores) externa, em
nome dos 22 milhões de trabalhadoras e trabalhadores
brasileiros que representa,
sua solidariedade ao povo do
Haiti e especialmente às entidades sindicais que representam a classe trabalhadora haitiana.
Neste momento em que
também vivenciamos uma
série de catástrofes no Bra-

sil com as enchentes e desabamentos causados pelas
chuvas fortes dos últimos
meses não podemos deixar
de prestar a nossa solidariedade a toda população do
Haiti e incorporar algum tipo
de campanha para ajudar na
reconstrução do país.
A CUT, que é a favor da
soberania do povo haitiano
e da autodeterminação dos
povos defende que o papel

das forças armadas do Brasil
em missão no país seja invertido e que neste momento usem toda a sua estrutura, tecnologia e experiência
para apoiar a reconstrução
do Haiti.
A CUT também lamenta
profundamente a morte de
Zilda Arns, vítima do terremoto ocorrido no Haiti.
A notícia causa tristeza e
pesar, pois com ela veio a
certeza de que não apenas o
Brasil, mas o mundo perdeu
uma das maiores lutadoras
das causas humanitárias, mulher de coragem e bondade
extraordinárias.
A CUT envia suas mais sinceras condolências à família
e amigos de Zilda e a todos
os companheiros e companheiras haitianos frente a
essa situação tão difícil e
triste.

Embraer aumenta entregas
em 20% e trabalhadores
recebem mixaria de PLR

Trabalhadores na Embraer foram desrespeitados pelo sindicato/Conlutas

A Embraer divulgou na
semana passada que teve
um aumento de 20% nas
suas entregas de jatos em
2009.
A carteira de pedidos da
Embraer totalizou US$
16,6 bilhões no dia 31 de
dezembro de 2009.
Acontece porém, que os
trabalhadores na Embraer
não estão vendo a cor desse excelente desempenho
da empresa em 2009.
Graças à incompetência

do sindicato de São José
que é da Conlutas, os trabalhadores na Embraer foram surpreendidos com a
vergonhosa quantia de R$
732 na 1ª parcela e R$ 235
na 2ª parcela.
Essa é a verdadeira face
do PSTU/Conlutas, que não
se preocupa com a conquista de uma PLR digna
para os trabalhadores e que
não tem competência para
negociar avanços e garantias para os trabalhadores.

E CONOMIA

Volks destina 60% dos
investimentos de 2010 para
aumento da capacidade produtiva
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O RGANIZAÇÃO

Sindicato fortalece a luta
dos mensalistas na Ford
Os mensalistas da Ford indignados se reuniram com o
CSE porque muitas vezes são
prejudicados por não usufruir de benefícios que são
conquistados pelos horistas.
O Sindicato vem realizando
então na Ford um trabalho
com os mensalistas de fortalecimento da unidade e
conscientização, para que
toda a categoria seja beneficiada. A primeira reunião realizada já contou com a presença de 40% dos mensalistas na Ford e o objetivo é
chegar aos 100% já na segunda reunião. O trabalhador
mensalista, assim como o

horista, também tem responsabilidades e deveres e exatamente por isso também
deve ter os mesmos direitos.
Para isso o Sindicato precisa
da participação destes companheiros nas assembléias e
mobilizações para fortalecer
a luta do conjunto dos trabalhadores na Ford. Parabéns
aos mensalistas pela iniciativa, pois um Sindicato forte
precisa da participação de
todos e todas.

A Volkswagen anunciou
que destinará 60% dos investimentos previstos para o
país em 2010 à ampliação da
capacidade produtiva. A empresa não revelou o valor
previsto para o ano, mas adiantou que os 40% restantes
serão aplicados na área de
produtos.
Em 2010, a montadora
deve promover 13 lançamentos, sendo o primeiro deles
em fevereiro.
O Sindicato e a Comissão
de Fábrica esperam que os
trabalhadores tenham as devidas contrapartidas, pois são
a parte principal nesse au-

mento da capacidade produtiva.
O anuncio da empresa
também deixa claro que se
faz urgente a contratação de
novos trabalhadores para a
planta da Volkswagen de Taubaté
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C RESCIMENTO

Emprego metalúrgico apresenta
recuperação em Taubaté e Região
Segundo levantamento feito pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região,
o nível de emprego da categoria metalúrgica na região
vem se recuperando da crise e já está em 95,31% do
que era antes da crise econômica, mostrando que houve uma relativa manutenção
do emprego.
De acordo com dados do
Cadastro Geral de Empregos
do Ministério do Trabalho
(CAGED-MTE), no acumulado de novembro de 2008 ao
mesmo mês de 2009 foram
fechados 96.335 postos de
trabalho neste setor. Porém,
considerando apenas a mo-

vimentação do ano de 2009,
houve geração de 176.905
postos de trabalho.
Isto evidencia que apesar
do setor ter sido bastante
afetado pela crise econômica, com as medidas de combate adotadas pelo Governo
Lula, como incentivos fiscais,
restauração do crédito, e redução da taxa de juros o setor está se recuperando e
sinaliza um bom desempenho em 2010.
O Governo Lula fez a sua
parte, e os trabalhadores
metalúrgicos de Taubaté também fizeram a sua parte, com
a organização no local de trabalho e as representações,

foram para cima dos patrões
junto com o Sindicato e garantiram a manutenção do
nível de emprego durante os
piores momentos da crise.
Já em São José dos Campos
não houve o mesmo grau de

mobilização da categoria e
do sindicato, sendo que foram fechados 5.446 postos
de trabalho, não havendo recuperação do setor que está
em 85,33% do que era antes
da crise.

Verbas federais para reconstrução de
São Luiz já chegam a R$ 11 milhões

O elenco do Taubaté se
prepara para a estréia no
Campeonato Paulista da
Série A3 que acontecerá
no dia 31 de janeiro, às
10h, no Joaquinzão contra a equipe da Ferroviária de Araraquara.
A equipe venceu jogo
treino na quinta-feira, dia
14, pelo placar de 6 a 1
no campo da ADC Volkswagen. A comissão
técnica busca a marcação
de mais um jogo-treino
para a próxima quarta-feira, 20.

Confira os jogos
do final de
semana do
Paulistão 2010
O deputado Carlinhos Almeida, o presidente Isaac e o senador Mercadante participam de reunião em São Luiz

BNDES em caráter emergencial para o trabalho de
escoramento dos casarões
do centro histórico da cidade.
Mercadante esteve reunido com a presidente da Câmara Municipal de São Luiz,

Edilene Alves Pereira, com o
deputado estadual Carlinhos
Almeida (PT) e com o presidente do Sindicato, Isaac do
Carmo, para discutir medidas
de apoio à reconstrução da
cidade.
"Temos a certeza que o

senador Mercadante terá um
papel fundamental nesse processo com a obtenção de inúmeros recursos no Senado
Federal para a reconstrução
da cidade, que será um trabalho de médio a longo prazo", disse Isaac.

C IPA

S OLIDARIEDADE

Vereadora agradece as doações dos
trabalhadores para São Luiz
A presidente da Câmara
Municipal de São Luiz, Edilene Alves Pereira (PT), participou de assembléia na sexta-feira, dia 15, com os trabalhadores na Volks, quando
agradeceu as doações da categoria para as vítimas da
enchente. "Muito obrigado a
todos os trabalhadores de
coração", disse emocionada
a vereadora Edilene.

Taubaté se
prepara para
estréia na
Série A3

O nível do emprego metalúrgico em Taubaté está em 95,31% do que era
antes da crise econômica

SOS - SÃO LUIZ

A cidade de São Luiz do
Paraitinga já tem R$ 11 milhões em recursos do Governo Federal para a recuperação da cidade que teve seu
patrimônio histórico destruído pelas enchentes do início do ano.
Na semana passada, a cidade recebeu a visita do ministro interino da Cultura,Alfredo Manevy, e do senador
Aloizio Mercadante (PT/SP)
que anunciaram a liberação
de verbas para a reconstrução da cidade e recuperação
de sua economia.
Manevy anunciou no dia
12, a liberação de uma verba
de R$ 10 milhões do Ministério da Cultura e o senador
Mercadante anunciou no dia
15 a liberação de uma verba
de R$ 1 milhão através do

Curtas

Confira o calendário
de eleição da Cipa
na Comau

DIA 23 - 3ª rodada
Ponte Preta x Monte Azul
São Paulo x Rio Claro
Bragantino x Portuguesa
DIA 24 - 3ª rodada

Isaac e a presidente da Câmara Municipal de São Luiz, Edilene Alves Pereira

O Sindicato informa que
estão abertas até o dia 28 de
janeiro as inscrições para a
eleição da Cipa 2010 - 2011
na Comau.
A votação acontecerá no
dia 02 de fevereiro.

Santo André x Paulista
Oeste x Corinthians
Palmeiras x Ituano
S. Caetano x Sertãozinho
Mogi Mirim x Santos
Mirassol x Barueri
Rio Branco x Botafogo
Fonte: Burro da Central e
Folha Online
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Agenda Cultural
SHOW
A cantora Maria
Rita se
apresenta
em Taubaté no próximo dia
23 de janeiro, sábado, no
ginásio do Taubaté Country Club (TCC). Os ingressos já estão à venda na secretaria do clube. informações no telefone (12)
3625-3333, ou na sede do
clube, localizado na Rua
Conselheiro Moreira de
Barros, 126, no Centro.
EXPOSIÇÃO
Segue
até o dia
28 de janeiro no
Sítio do
Pica-pau
Amarelo a
exposição
"Quiririm por Lobato", do
artista plástico Fábio Scarenzi. A mostra reúne
obras do artista embaladas por textos do escritor
Monteiro Lobato. De terça-feira à domingo, das 9h
às 17h. O Sitio do Pica Pau
Amarelo fica na Avenida
Monteiro Lobato s/nº,
Chácara do Visconde. Informações pelos telefones (12) 3625-5062 ou
(12) 3635-3234.
INFANTIL
A Cia Tugudum se
apresenta
no dia 24
de janeiro,
domingo,
com o espetáculo A Bola e a Boneca. O espetáculo começa
às 16h no Sesc Taubaté,
com entrada franca. O improviso dos personagens
em cena une teatro e dança numa brincadeira que
acontece no palco e na
plateia. O Sesc fica na Avenida Milton de Alvarenga
Peixoto, 1264, na Esplanada Santa Terezinha. Informações (12) 3634-4000.

V ITÓRIA

Trabalhadores na LG conquistam
retorno efetivo de 120 vagas
O Sindicato conquistou o
retorno de 120 trabalhadores na LG Electronics que haviam terminado o contrato
de trabalho por tempo determinado no mês de dezembro.
Vale ressaltar ainda, que os
trabalhadores retornaram no
dia 18 para a empresa como
efetivos.
O objetivo deste trabalho
do Sindicato é acabar com
alta rotatividade de mão de
obra na LG Electronics e garantir a continuidade do emprego e a geração de renda
para os trabalhadores.
Essa é mais uma demonstração de solidariedade de

É uma conquista que mostra a força do CSE e como ele pode atuar na defesa dos empregos e conquistas dos trabalhadores

um Sindicato enraizado no
chão de fábrica e da unidade
dos trabalhadores em torno
do CSE.
Para o coordenador do
CSE, Cristiano Carvalho (Ne-

gão), a conquista mostra a
importância de um Sindicato
presente no chão de fábrica,
através da atuação dos representantes no Comitê Sindical
de Empresa.

"É uma conquista que mostra a força da organização do
CSE e como ele pode atuar
na defesa da garantia dos empregos e conquistas dos trabalhadores", disse Cristiano.

E NCHENTES

Serra e Kassab cortam verbas e deixam
São Paulo embaixo d’agua
A gestão do prefeito Kassab (DEM) deixou de investir R$ 353 milhões em obras
de combate a enchentes na
cidade de São Paulo. De 2006
até hoje, a Prefeitura aplicou
apenas 68% da verba prevista no orçamento para ações
com esse fim, como canalização de córregos, serviços
de drenagem e construção
de piscinões.
Já a gestão do governador
José Serra (PSDB) investiu
menos da metade do previsto em obras na Bacia do Alto
Tietê em 2009. O orçamento para 2009 foi de R$ 188

Até quando a população de São Paulo vai ter que conviver com essa cena?

milhões, mas apenas R$ 71
milhões haviam sido empenhados (reservados para gasto) até outubro de 2009.
A situação não vai melho-

rar no próximo ano, já que o
orçamento para 2010 foi reduzido em 61%. A verba estadual para os serviços e
obras na bacia do Tietê será

de R$ 72,8 milhões.
Quem sofre com essa incompetência é o povo de São
Paulo que está a meses embaixo d’agua e os motoristas
e trabalhadores que precisam transitar pelas marginais
na Capital.
Até quando esse sofrimento com as enchentes em São
Paulo vai continuar sem que
as medidas adequadas sejam
tomadas para combater esse
problema?
Até lá o prefeito “NunKassabe” e o governador “Serra” o orçamento contra as
enchentes.

C ONVÊNIO

Convocação aos alunos aprovados
no Vestibular da Unitau e Colégio Balbi
O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região convoca os novos alunos aprovados no Vestibular 2010 da
Unitau e do Colégio Balbi
para comparecerem à sede
da entidade até o dia 22 de
janeiro para preenchimento de um cadastro, devido à
dificuldade que está sendo
encontrada nas negociações
sobre o convênio para o ano
de 2010 entre o Sindicato e
a Unitau.
Fique atento!!!

Atenção!! Novo Prazo!!
Os alunos antigos da Unitau deverão
comparecer ao Sindicato no período de
19 a 30 de janeiro e apresentar o
comprovante da rematrícula já pago para
retirar a declaração de sócio que será
apresentada na Unitau. O atendimento no
sábado, dia 30 de janeiro, acontecerá das
8h as 12h. Informações na Secretaria Geral do
Sindicato pelo telefone (12) 2123-4301.

