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E CONOMIA

L UTA

CUT prapara a 5ª Marcha
Lula convocará centrais para
debater medidas de combate à crise da ClasseTrabalhadora em
O presidente Lula afirmou
durante o encontro dos líderes mundiais do G20 realizado em Washington (EUA)
que estará ao lado das centrais sindicais para debater as
medidas de combate à crise
anunciadas pelo Governo
Federal.
“Chegando ao Brasil vou
conversar com as centrais
sindicais, porque, neste momento, acima das pautas corporativas, precisamos ouvir
todos os atores sociais e encontrar formas para enfrentar a crise", afirmou Lula.
Dirigentes da Central Sindical Internacional (CSI) entregaram aos líderes do G20
propostas que priorizam a
produção e defendem mecanismos de controle dos mercados financeiros, com ênfa-

se na geração de emprego e
renda, proteção social dos
trabalhadores e diálogo social.
A CUT lembra que qualquer tipo de socorro oficial
deve garantir a defesa do
emprego e de renda para os
trabalhadores.
Os empréstimos e investimentos que forem feitos
com recursos públicos de-

vem ter entre suas cláusulas
aquilo que a CUT defende
como contrapartidas sociais
para os trabalhadores.
As empresas vem anunciando medidas para combater
a crise, mas afirmam que
manterão seus investimentos
no país, como é o caso da
Ford, que anunciou a antecipação de suas férias coletivas, mas reafirmou que manterá todos os seus investimentos na unidade de Taubaté, na ordem de R$ 600 milhões.
Entendemos essa necessidade das empresas, porém
reafirmamos que não vamos
aceitar medidas que possam
precarizar os direitos dos
trabalhadores ou a redução
de postos de trabalho nas
indústrias.

R AÇA

5ª Marcha da Consciência Negra:
a memória de Zumbi e de sua luta
Nesta quinta-feira, dia 20,
acontece em São Paulo, a
partir das 10h, a 5ª Marcha
da Consciência Negra, em
comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra.
A marcha tem como tema
neste ano os 120 anos de
“Abolição Inacabada” e vai
reunir dezenas de entidades
que atuam no movimento
negro, entre elas, a Secretaria da Igualdade Racial do Sindicato.
Para o Movimento Negro

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

marchar em 20 de novembro
é avançar na luta contra todas as injustiças que ainda

pesam sobre negros e negras
no Brasil.
O Dia da Consciência Negra é um Patrimônio do Povo
Brasileiro, e trata-se de uma
generosa contribuição da
população negra para construção da brasilidade.
O dia 20 de novembro é
reservado ao líder Zumbi
dos Palmares, à Consciência
Negra e a todas as mulheres
e homens que legaram essa
luta do Movimento Negro
no Brasil.

C URSO

Organização sindical e
políticas para juventude

Brasília em dezembro

Mais uma vez a classe trabalhadora vai a Brasília lutar pelas suas bandeiras

A CUT e as centrais sindicais realizam a 5ª Marcha da
Classe Trabalhadora em Brasília no dia 3 de dezembro.
Diante da nova conjuntura
externa há uma avaliação
comum das centrais de que
a 5ª Marcha Nacional a Brasília deverá enfatizar a luta
por medidas de combate à
crise - como a redução dos
juros - e de fomento aos investimentos nas áreas sociais e de infra-estrutura, garantindo emprego, salário e direitos.
Entre as reivindicações das
centrais encontram-se a redução da jornada de trabalho sem redução de salário,
a ratificação das Convenções
da Organização Internacio-

nal do Trabalho (OIT), a 151
- que assegura o direito à
negociação coletiva no serviço público - e a 158 - que
proíbe a demissão imotivada -, e o fim do fator previdenciário, mecanismo cruel
inventado pelos tucanos para
dificultar e arrochar aposentadorias. A Marcha também
vai erguer a bandeira do reajuste da tabela do Imposto
de Renda, fazendo justiça tributária a partir de novas faixas de contribuição com descontos progressivos; da defesa do Piso Salarial Nacional do Magistério, fundamental para a melhoria da qualidade do ensino; e a defesa do
patrimônio nacional do Présal para o povo brasileiro.

S ERVIÇO

Inscrições para Vestibular
Unitau terminam no dia 22
Termina no
próximo sábado, dia 22, o prazo para as inscrições no Vestibular 2009 da Unitau (Universidade de Taubaté).
As provas acontecem no
dia 30 de novembro.
As inscrições podem ser
feitas no SAV (Serviço de
Atendimento ao Vestibulan-

do) de 2ª a 6ª feira das 8h às
21h e no sábado das 9h às
13h. O SAV fica na Rua Barão da Pedra Negra, 162, no
centro de Taubaté.
Os sócios e dependentes
são beneficiados através do
convênio que oferece bolsa
desconto de 20% nas mensalidades com pagamento em
dia. Não perca essa oportunidade!!!.
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Participantes durante atividade do curso realizado na sede do Sindicato

No dia 14 aconteceu na
sede do Sindicato o curso
Organização sindical e políticas para juventude, como
parte do projeto de intercâmbio entre a CUT/SP e a
central sueca LO.
O curso contou com a participação de funcionários do

Sindicato, Cipeiros e Dirigentes Sindicais e teve como
objetivo debater temas
como a liberdade e autonomia sindicais, os princípios da
CUT, a Organização Sindical e a concepção de políticas públicas para a juventude.

JANEIRO
RESERVAS A PARTIR DE 01/12/2008
FEVEREIRO
RESERVAS A PARTIR DE 06/01/2009
CARNAVAL: 19/02 A 25/02/2009
Inscrição: 06/01 a 16/01 Sorteio: 25/01/2009
MARÇO
RESERVAS A PARTIR DE 02/02/2009
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Metalúrgicos da CUT entregam
pauta unificada em Santa Catarina
Mais uma vez os Metalúrgicos da CUT deram uma
demonstração de unidade
na luta e entregaram na sexta-feira, dia 14, a Pauta Nacional Unificada da categoria para a Federação das Indústrias de Santa Catarina
(FIESC).
Centenas de metalúrgicos
de São Paulo, Rio Grande
do Sul e Santa Catarina participaram da entrega da pauta que contou com uma passeata pelas ruas de Florianópolis.
O Sindicato esteve presente na atividade com os
dirigentes sindicais dos CSEs
e do Comitê dos Aposentados.
A entrega da pauta nos estados, cumpre a resolução
aprovada no 7º Congresso
Nacional da CNM/CUT, que
prevê a continuidade da luta
pelo Contrato Coletivo Nacional de Trabalho.
Entre os principais pontos
da pauta estão a redução da
jornada sem redução de salários; a unificação nacional
das datas base para setembro; o fim da precarização
nos locais de trabalho; realização de acordo no Estado de Santa Catrina para
garantir maior segurança nas
prensas e similares e a ne-

Mais uma vez os metalúrgicos da CUT demonstram sua unidade na luta

Isaac do Carmo fala durante o ato

gociação e implementação
do Piso Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos do
Estado de Santa Catarina.
O presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, representou no ato a FEM/CUTSP e destacou durante o ato
a importância da criação de

Presidente Grana, da CNM/CUT

Companheiros dos CSEs de Taubaté e Aposentados marcaram presença

mais postos de trabalho e de
salários iguais para os metalúrgicos em todo o Brasil.
“Devemos estar unificados
nessa luta, para que os metalúrgicos de Santa Catarina
também possam obter as
conquistas que os metalúrgicos de São Paulo tiveram

nesta Campanha Salarial de
2008”, disse Isaac.
No final da atividade, uma
comissão dos Metalúrgicos
da CUT de Santa Catarina e
o presidente da CNM/CUT,
Carlos Alberto Grana, entregaram a pauta para os representantes da FIESC.

C ONQUISTA

Curtas
2º Torneio de
Futebol dos
Metalúrgicos de
Taubaté

No próximo domingo,
dia 23 de novembro, acontece no Sesi de Taubaté,
das 8h às 17h, o 2º Torneio
de Futebol dos Metalúrgicos de Taubaté.
Neste ano o torneio
terá a participação de 16
equipes, e no ano passado
a equipe vencedora foi da
Volkswagen.
Segundo o vice-presidente do Sindicato, Claudemir Monteiro (Mil), o
objetivo é promover o
encontro dos metalúrgicos para a troca de experiências sobre a realidade
de diversas empresas e o
contato social por meio
do esporte.
Não perca!!!

Confira os
próximos jogos
do Brasileirão
2008 Série A

Metalúrgicos do Grupo 10 receberão reajuste
salarial de 10,48%
Encerrando as negociações
da Campanha Salarial 2008,
cerca de 15 mil metalúrgicos
que trabalham nos setores
do Grupo 10 (setores de lâmpadas, material bélico, estamparia, etc) aprovaram em assembléias no Estado de São
Paulo o reajuste salarial de

10,48% (que corresponde à
inflação de 7,26% ,calculada
no período da data-base 1º
de novembro, e mais 3% de
aumento real). Os pisos salariais, serão reajustados
pelo mesmo índice.
“O novo reajuste está dentro da meta que traçamos nas

nossas negociações. Lembrando que nas demais bancadas patronais conquistamos aumentos reais que oscilaram de 3% a 3,6%, totalizando reajustes com reposição de 11,01%”, afirma Biro
Biro, presidente da FEMCUT/SP.

C IPAS

Fique por dentro das eleições de Cipa na SG,
Urmet Daruma e Pro Serv
O Sindicato informa que
estão em andamento os
processos eleitorais para a
eleição das Cipas na SG, na
Urmet Daruma e na Pro
Serv.
SG - As inscrições para a
eleição da Cipa 2009 na SG

estão com inscrições abertas até o dia 1º de dezembro.
A eleição da Cipa da SG
será realizada nos dias 15
e 16 de dezembro e a apuração acontecerá no dia 17
de dezembro.

Urmet Daruma - A
eleição da Cipa 2009 na
Urmet Daruma acontece
no dia 5 de dezembro.
O Sindicato informa que
as inscrições podem ser feitas no período de 17 de novembro a 1º de dezembro.

Pro Serv - A eleição para
a Cipa 2009 - 2010 na Pro
Serv será realizada no dia
25 de dezembro de 2008 a
partir das 8h.
A posse da Cipa eleita
está prevista para o dia 23
de janeiro de 2009.

Domingo, dia 23/11
Botafogo x Atlético-PR
Inter x Fluminense
Vitória x Grêmio
Portuguesa x Goiás
Coritiba x Santos
Sport x Atlético-MG
Vasco x São Paulo
Figueirense x Náutico
Cruzeiro x Flamengo
Palmeiras x Ipatinga
SÉRIE B
Sábado, dia 22/11
Corinthians x Avaí
Fontes: Site Futebol na Rede
e Diário de Taubaté
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Agenda Cultural
TEATRO
O Ópera
Espaço
Cultural
apresenta
nos dias
22 e 23 de
novembro,
às 16h, o espetáculo
infantil “Psiu...Tem Luz
na Sacolinha”, da Cia
Truões Produções Artísticas. A história se passa
num galpão onde três
palhaços, Psiu, Luz e
Sacolinha se encontram,
se tornam amigos e
através de muitas brincadeiras, dança e música,
aprendem e discutem
sobre os direitos das
crianças e o valor da
amizade. Os ingressos
custam R$ 5. Informações pelo telefone (12)
3633-5967.
HISTÓRIA
O local
onde teve
início a
história de
Taubaté
será
marcado
no próximo aniversário
da cidade, dia 5 de dezembro, com a inauguração do Marco Zero
Cultural. O monumento
será colocado na praça
Dom Epaminondas, onde
surgiram as primeiras
construções da cidade
mais antiga do Vale do
Paraíba a ser reconhecida como Vila. Com o
objetivo de resgatar a
tradição e a história
locais, a prefeitura vai
instalar um obelisco no
centro da praça.
EVENTO
O Sesc
Taubaté
realiza a
partir da
próxima
terça-feira,
18, a
Semana da Consciência
Negra. A iniciativa é para
comemorar “O Dia
Nacional da Consciência
Negra”, celebrado no dia
20 de novembro, mesma
data do aniversário da
morte de Zumbi dos
Palmares.

C ONFRATERNIZAÇÃO

Vem aí a 2ª Festa da
Família Metalúrgica
O Sindicato já deu início
aos preparativos da 2ª Festa da Família Metalúrgica,
uma grande confraternização que contará com muitas atrações e diversão
para todos os sócios e seus
dependentes.
Na próxima edição divulgaremos a data, o local e o
horário da Festa, que será
realizada no mês de dezembro.
O objetivo da 2ª Festa
da Família Metalúrgica é comemorar as conquistas da

categoria no ano de 2008
com os familiares dos trabalhadores e reforçar o
espírito de unidade da categoria.
Segundo o presidente
Isaac do Carmo, a Festa vai
reunir a Família Metalúrgica e contará com shows, diversão para as crianças e
atrações pra lá de especiais.
Aguardem mais informações sobre essa grande
festa em nossas próximas
edições.

S OCIAL

Campanha do Natal sem Fome tem
reunião no dia 28 de novembro
Na sexta-feira, dia 28 de
novembro, acontece a última
reunião de organização da
Campanha do Natal Sem
Fome 2008.
As entidades assistenciais
de Taubaté e região que ainda quiserem participar da
Campanha podem se cadastrar nesta reunião, que definirá os detalhes finais da arrecadação que acontecerá
no dia 7 de dezembro.
A arrecadação dos alimentos será feita nos bairros da
parte alta da cidade e no bairro da Gurilândia.

ENSINO

À

Segundo o diretor cultural
do Sindicato, Raimundo Dias
Pires, o Baiano, a arrecadação
deverá ser maior que as 10

toneladas de alimento que
foram arrecadadas em 2007.
As campanhas de arrecadação do Sindicato já se torna-

ram uma tradição em Taubaté e a cada ano vem aumento a participação das entidades assistenciais e de seus
voluntários na arrecadação
nas ruas da cidade.
“Convidamos a todos que
ainda não se cadastraram,
para que participem desta
reunião que será realizada
no dia 28 na sede do Sindicato. Sua presença é muito
importante”, afirma Baiano.
O Sindicato fica na Rua
Urupês, nº 98, no bairro Chácara do Visconde.
Participe!!!

DISTÂNCIA

Vestibular UNIMES Virtual - NOVOS CURSOS!!!
Estão abertas até o dia 26 de
novembro as inscrições para
o Vestibular 2009 da UNIMES
Virtual, que agora conta com
os novos cursos de Tecnologia em Gestão da Produção
Industrial (R$ 298,00), Tecnologia em Logística (R$ 195,00)
e Tecnologia em Gestão Ambiental (R$ 195,00), todos de
Nível Superior.
A prova do Vestibular 2009
da UNIMES Virtual acontece
no no domingo, dia 30 de novembro, às 9h, no auditório do
Sindicato.
Além dos novos cursos, a
UNIMES Virtual também ofe-

rece seguintes cursos:
Graduação (Licenciatura): Artes, Biologia, Ciências
Sociais, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática,
Português, Química - R$
195,00.
Graduação (bacharelado): Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Pedagogia - R$ 195,00.
A UNIMES oferece também
o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Serviços de
Petróleo e Gás - R$ 289,00.
As inscrições para oVestibular da UNIMES VIRTUAL podem ser feitas no site

www.unimesvirtual.com.br
ou no Pólo Taubaté que fica na
sede do Sindicato, na Rua Urupês, 98, no bairro Chácara do
Visconde, em Taubaté.
A Taxa de Inscrição é de R$
20,00 que deve ser paga atra-

vés do boleto bancário emitido no ato da inscrição, via internet.
Não perca essa oportunidade!!! Informações no Pólo
UNIMESVIRTUAL Taubaté ou
pelo telefone (12) 3633-4601.

