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Chegou a hora de decidir o futuro
da categoria no voto
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Votar é
fortalecer a
democracia
Nos dias 22, 23 e 24 de maio, você metalúrgico(a) tem
um compromisso com o futuro da categoria no 1º Turno da Eleição Sindical 2013. Vamos mostrar mais uma
vez a reponsabilidade dos Metalúrgicos com a Democracia. Seu voto é importante para mostrar aos patrões
a unidade e mobilização da categoria e respaldar os
representantes dos trabalhadores em suas reivindicações e lutas.
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Confira nesta Edição informações
importantes para você exercer o seu
direito ao voto e fortalecer ainda
mais a nossa categoria. Saiba quem
pode votar e fique por dentro do
processo eleitoral.
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A importância do Voto
dos Metalúrgicos e
Metalúrgicas

Isaac do Carmo - Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e Região

Uma das principais características
do movimento sindical ligado à CUT
(Central Única dos Trabalhadores) é
a relação democrática com os trabalhadores e trabalhadoras, com base
na prática republicana do voto direto
da categoria para a eleição de seus
representantes nas entidades sindicais às quais são filiados.
O Sindicato realiza nesta semana o 1º turno das eleições sindicais
no qual serão eleitos os novos Comitês Sindicais de Empresa e da
Diretoria da entidade para a gestão
2013/2017.
O trabalhador e a trabalhadora
tem uma responsabilidade muito
grande com o futuro da categoria e
para isso é muito importante o exercício do voto.
Por isso sei que os Metalúrgicos
de Taubaté cumprirão seu papel democrático e contribuirão para mais
uma demonstração à nossa comunidade de que estamos trabalhando
com unidade e preocupados com o
futuro e o desenvolvimento econômico e social de Taubaté.
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Mesa de negociação entre Governo
e centrais é uma conquista
CUT e centrais sindicais conquistam espaço para destravar a pauta da Classe Trabalhadora
A CUT e as centrais sindicais
conquistaram uma Mesa Permanente de Negociação com o Governo Federal para apresentar,
debater e definir propostas à pauta dos trabalhadores.
A mesa de negociação foi oficializada na última terça-feira,
dia 14, pelo Governo Federal.
A pauta desta mesa de negociação permanente envolve 8
temas, entre eles a regulamentação do direito de negociação do
serviço público (Convenção 151
da OIT), o combate à alta rotatividade que precariza o trabalho
nas empresas, o combate às terceirizações e a regulamentação
do trabalho doméstico.
O Sindicato vai acompanhar a
negociação dessa pauta, pois ela
envolve pontos que são fortemente combatidos pela entidade como

A mesa vai debater em breve a redução da jornada e o fim do fator previdenciário

a alta rotatividade nas empresas.
Fizemos um forte trabalho nos
últimos anos pela busca de investimentos nas empresas de Taubaté e região com o objetivo de gerar
empregos e acabar com essa rotatividade nas empresas.
Também buscamos o aumento
dos salários e das PLRs com o obje-

tivo de valorizar os trabalhadores.
O Sindicato e a CUT entendem
que essa pauta precisa ainda
avançar com a inclusão de dois
itens que são bandeiras de luta
históricas da Classe Trabalhadora como a Redução da Jornada
para 40 horas semanais e o fim
do Fator Previdenciário.

Organização

CNM/CUT prepara plenária
estatutária nos dias 19 e 20 de junho
Plenária vai reafirmar compromissos da categoria metalúrgica
Nos dias 19 e 20 de junho, a
Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT realizará a sua
Plenária Estatutária, reunindo
cerca de 150 metalúrgicos(as)
de todo o país para debater temas importantes para a categoria, para a Classe Trabalhadora
e para o país.
Durante a Plenária, os metalúrgicos aprofundarão o debate sobre a construção da Políti-

ca Industrial com a participação
efetiva dos trabalhadores(as).
Este debate é fundamental por
se tratar de um ano pré-eleitoral
e as deliberações da Plenária podem ser a base das propostas
sobre o tema que integrarão a
Plataforma de Governo da Classe
Trabalhadora, que é elaborada e
entregue aos candidatos à Presidência da República e aos governos estaduais em anos de eleição.

Outro objetivo do evento
é o de fazer um balanço do
plano de ação e dos eixos de
lutas da CNM/CUT definidos
em seu 8º Congresso Nacional, em 2011.
Com a Plenária Estatutária,
a categoria terá a oportunidade de, mais uma vez, ser
protagonista na construção
de propostas e projetos para
os trabalhadores(as).

EDITAL
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS E OFICINAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, SIDERÚRGICAS, AUTOMOBILÍSTICAS E DE AUTOPEÇAS DE TAUBATÉ, TREMEMBÉ, CARAGUATATUBA, UBATUBA, SÃO LUIZ DO PARAITINGA, REDENÇÃO DA SERRA, LAGOINHA, NATIVIDADE DA SERRA, SANTO ANTÔNIO DO
PINHAL, SÃO BENTO DO SAPUCAÍ E CAMPOS DO JORDÃO, entidade reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Previdência
Social, em 18 de agosto de 1959, inscrito no CNPJ sob o n.º 72.307.267/0001-37, com sede social nesta cidade à Rua Urupês,
n.º 98, Chácara do Visconde, na pessoa de seu Diretor-Presidente ISAAC JARBAS MASCARENHAS DO CARMO, nos termos do
Estatuto Social, convoca todos os trabalhadores associados, a participarem da Assembléia que se realizará na sede do Sindicato, no dia 04 de junho/2013, às 17:00 horas em primeira convocação e, não tendo quórum, às 18:00 horas em segunda
convocação, para escolha de delegados que participarão da PLENÁRIA ESTATUTÁRIA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
METALÚRGICOS DA CUT QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2013, NA SEDE DA CNM/CUT – AV ANTÁRTICO,
480 – JARDIM DO MAR – SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP.
Taubaté, 21 de maio de 2013
ISAAC JARBAS MASCARENHAS DO CARMO
PRESIDENTE
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Eleição Sindical

Chegou a hora de decidir o futuro da
categoria no voto
Nesta quarta-feira, dia 22, começa a eleição sindical dos Metalúrgicos de Taubaté
Nos dias 22, 23 e 24 de maio,
você metalúrgico(a) tem um
compromisso com o futuro da
categoria no 1º Turno da Eleição
Sindical 2013. Neste 1º Turno serão eleitos os membros dos 19
Comitês Sindicais de Empresa e
do Comitê Sindical dos Metalúrgicos Aposentados.
Sua participação é importante
para reafirmar o compromisso
dos Metalúrgicos de Taubaté e
Região com a Democracia e com
o direito de expressão garantido
pelo voto.
Seu voto também é importante
para mostrar aos patrões a unidade e mobilização da categoria

NA HORA DO VOTO
Informações importantes
para você votar nesta
eleição sindical:

Trabalhadores esperam para exercer o direito democrático do vota na eleição sindical

e respaldar os representantes dos
trabalhadores em suas reivindicações e lutas.
Não deixe de votar junto com

seus companheiros(as) de trabalho. Vamos mostrar a reponsabilidade dos trabalhadores(as) com a
Democracia.

Votar é fortalecer
a democracia

Não deixe de participar deste exercício de Cidadania

Quem pode votar?
Podem votar os sócios em dia
com as mensalidades do Sindicato
e com no mínimo 6 meses de filiação na entidade, ou seja, aqueles
que ficaram sócios antes do dia 10
de outubro de 2012. Basta apresentar um documento com foto na
hora da votação.

Sócios afastados
e Metalúrgicos
Aposentados
Os sócios afastados de todas as
empresas da base (INSS) e de férias
deverão votar na sede do Sindicato,
no horário das 8h às 18h.
Os Metalúrgicos Aposentados
deverão votar na sede do CSA, que
fica em frente a sede principal do
Sindicato, no mesmo horário.

Apuração
A apuração do 1º Turno do Processo Eleitoral dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região será realizada no
sábado, dia 25, a partir das 7h, na
sede do Sindicato, que fica na Rua
Urupês, 98, no bairro Chácara do
Visconde.

Emprego metalúrgico
tem saldo positivo
no mês de março em
Taubaté e Região

Todos devem comparecer às urnas e fortalecer a unidade da nossa categoria e a Democracia

Vamos mostrar mais uma vez
a reponsabilidade dos Metalúrgicos com a Democracia.
Vamos eleger 19 Comitês Sindicais, nas empresas Volkswagen, Ford, LG Electronics, Aethra,
Alstom, Araya, Cameron, Comau,
Daruma, Daido, Iramec, Autoliv, Componentes Automotivos,
Schenellecke, SM, Gestamp 1,
Gestamp 2, Soluções Usiminas,
Mubea e também o Comitê Sindical dos Metalúrgicos Aposentados.

São ao todo 103 dirigentes sindicais que serão eleitos
para a defesa dos direitos dos
trabalhadores(as).
Vamos trabalhar para que este
processo aconteça de maneira
tranquila e transparente no 1º
Turno.
O 2º Turno acontece nos dias
26, 27 e 28 de junho quando serão
escolhidos os membros do Conselho da Direção Executiva, da
Direção Executiva, e do Conselho
Fiscal da entidade.

A movimentação do emprego
dos metalúrgicos da base registrou
um saldo positivo de 480 postos de
trabalho, sendo o melhor resultado
para o mês de março desde 2007,
ficando na frente de 2008 o melhor
ano da série nos meses que antecederam a crise.
No total, foram abertos 560 postos
de trabalho no primeiro trimestre de
2013, número superior ao observado para o mesmo período em 2012.
Isso significa dizer que a guinada do
emprego nas indústrias metalúrgicas no mês de março fez com que
a movimentação do emprego em
Taubaté e Região ficasse na contramão da movimentação do mercado
de trabalho em geral.
Enquanto os metalúrgicos expandem as vagas no mercado, a economia de Taubaté e Região reduz a
quantidade de vagas ofertadas no
mercado.
O saldo acumulado dos meses de
abril de 2012 a março de 2013 foi
positivo em 210 postos de trabalho.
Esse número foi bem superior ao
observado para os doze meses anteriores a esse período, com um crescimento de 70,7%, quando foram
abertas 123 vagas nas indústrias
metalúrgicas.
O destaque fica novamente com o
Grupo 2 (eletroeletronicos), que registrou um crescimento do emprego de 365 unidades de abril de 2012
a março de 2013, bem diferente do
observado para o mesmo grupo
nos doze meses anteriores, quando
foram eliminados 619 postos de trabalho.
Com relação ao cenário nacional,
o mercado de trabalho formal no
Brasil registrou um saldo positivo no
mês de março de 2013 de 112.450
postos, de acordo com o Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (CAGED/MTE).
O resultado do presente mês foi
menor que o de março de 2012
em 32,2%, quando foram abertas
165.892 vagas no mercado.
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Sindicato garante
efetivação de 200
trabalhadores na LG

Sindicato define a
data da Campanha do
Agasalho 2013

CSE garante reivindicação dos trabalhadores(as)

9ª Edição da Campanha do Agasalho será no dia 16 de junho
A 9ª edição da Campanha do Agasalho do Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté será realizada no dia 16
de junho, com a tradicional arrecadação nos bairros da cidade.
No último dia 10 aconteceu na
sede do Sindicato a reunião de organização da Campanha do Agasalho
que reuniu membros da entidades
assistenciais cadastradas.
Segundo o diretor social do Sindicato, Raimundo Dias Pires, o Baiano,
a Campanha do Agasalho contará
neste ano com dois postos fixos de
atendimento no dia da arrecadação.

“Teremos o atentimento de aferição de pressão arterial e de glicemia em dois postos fixos que estarão instalados na Praça Vila Rica,
no bairro da Estiva e na Praça dos
Aposentados, em frente ao supermercado Fantástico no bairro do
Areão”, disse Baiano.
O Sindicato espera mais uma vez
mobilizar toda a cidade em prol
das pessoas carentes que precisam
de ajuda neste Inverno.
Prepare suas doações de roupas,
agasalhos e cobertores e participe
dessa ação de solidariedade.

Efetivação é conquista da unidade e mobilização dos trabalhadores(as) na LG Electronics

O dia 1º de Maio foi realmente
um dia de conquista para os trabalhadores na LG Electronics.
O Sindicato garantiu a efetivação de 200 trabalhadores e trabalhadoras da fábrica do Celular,
atendendo a uma reivindicação
dos funcionários de que a empresa pare com as contratações por
prazo determinado.
Essa é uma grande conquista do
Sindicato que demonstra serieda-

de e respeito aos trabalhadores.
“Passamos por um momento
positivo na LG, com estas efetivações e investimentos em negociação para a fábrica de Taubaté. Essa pauta positiva é fruto
da mobilização dos trabalhadores e do diálogo sério em busca
do desenvolvimento de nossa
cidade e do futuro dos trabalhadores”, disse o presidente Isaac
do Carmo.

Representantes das entidades assistenciais participam
de reunião na sede do Sindicato

SOCIAL
TROPEIRO

Projeto social Banda Músico do
Futuro apoia crianças carentes

SHOW

Céu se apresenta no
SESC Taubaté
Parque do Itaim sedia
1º Encontro de Turismo
Rural
A cantora Céu se apresenta no
SESC Taubaté no dia 22, às 21h, com o
show de seu novo CD “Caravana Sereia
Bloom”. No repertório estão músicas
inéditas de seu novo disco e canções de
seus dois discos anteriores: “Vagarosa”
(2009) e “Céu” (2005).Ingressos antecipados com desconto. Informações pelo
telefone (12) 3634-4000.

O Parque do Itaim, em Taubaté, recebe no dia 24 de maio o 1º Encontro de
Turismo Rural do Vale do Paraíba.
No encontro será lançado o Guia de
Produtos Tradicionais Rurais, material
que dará suporte ao conteúdo abordado no encontro.
A ocasião ainda marca a abertura da
tradicional Festa do Tropeiro de Taubaté.
Informações pelo (12) 3621-4195.
(Fonte: Guia Taubaté)

O Sindicato apoia o trabalho da banda de percussão Músico do Futuro (BAMUF) que
realiza educação musical de crianças e jovens na região do jardim Mourisco e Esplanada
Santa Terezinha. A banda de percussão é comandada pelo maestro Luis Flavio Pedro
dos Santos, e conta com a ajuda do grupo social Amigos da Banda, que colaboram com
o desenvolvimento do projeto. Atualmente a banda tem 60 integrantes, incluindo os
novos que estão aprendendo a tocar os instrumentos. Entre os instrumentos que compõem a banda estão o bumbo, o prato, o xilofone, a escaleta e a flauta.

