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Metalúrgicos voltam às urnas nos
dias 26 e 27 - Exerça seu direito!

PAG. 3

Os Metalúrgicos de Taubaté voltam às urnas nos dias
26 e 27 para o 2º turno das eleições sindicais 2013.
Neste 2º Turno será eleita a Diretoria Executiva, o Conselho da Executiva e o Conselho Fiscal para a gestão
2013-2017 do Sindicato. Todos os sócios do Sindicato
dos Metalúrgicos tem mais um compromisso com a
Democracia nesta semana.
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Eleição terá
Chapa de
Unidade
da CUT

Neste 2º Turno, é fundamental
o comparecimento dos
trabalhadores(as) às urnas para
que seja garantida a Unidade da
categoria.
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mobilização

Temos que ouvir
a voz que vem das
ruas pelo futuro do
Brasil

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

A população de Taubaté saiu às
ruas na última quinta-feira, dia 20,
em uma grande demonstração democrática de cidadania. Taubaté se
juntou às manifestações populares
que aconteceram no Brasil nas últimas semanas, conclamando acima
de tudo a melhoria da qualidade de
vida de nosso povo.
É preciso um olhar bastante apurado nesse momento para identificarmos o que é legitimo e o que não
é em meio às manifestações que
se tornaram massa de manobra de
movimentos da Direita e de “esquerda” pelas suas respectivas pautas.
É preciso aqui, repudiar a violência de ambas as partes, dos poderes
constituídos e de pessoas infiltradas
nessas mobilizações, cujo único e
claro objetivo é promover a criminalização do movimento.
Estamos vivendo um momento
histórico, e quem sabe não é o momento de mostrar para as autoridades de Taubaté, para o Governo de
São Paulo e para o Governo Federal
quais são os anseios de nossa população, suas prioridades e objetivos
para que nossa cidade tenha melhor
transporte, educação, segurança
pública e saúde no dia a dia.
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Manifestação em Taubaté reúne
mais de 20 mil pessoas
População se junta às manifestações nacionais por melhorias nos serviços públicos
Mais de 20 mil taubateanos saíram às ruas da cidade na última
quinta-feira, dia 20, para protestar contra a tarifa de ônibus e por
melhorias no transporte público
em Taubaté.
Ao longo da manifestação, outras reivindicações foram surgindo entre os manifestantes como
o combate à corrupção e a realização imediata de uma reforma
política em nosso país, medida
fundamental para que tenhamos
um Brasil mais justo e igualitário
para todos.
Ao contrário do que aconteceu
em muitas cidades, o protesto em
Taubaté foi pacífico e a manifestação percorreu cerca de 5 quilômetros até o fechamento da Via
Dutra nos dois sentidos.
Os manifestantes deixaram
bem clara sua insatisfação com
os serviços públicos em Taubaté
e pediram melhorias urgentes no

Manifestantes na Praça Santa Terezinha questionaram diversas ações do Governo Municipal

trânsito, na sáude e na educação
em nossa cidade.
Professores da rede municipal
também protestaram contra a
perseguição do prefeito Ortiz Júnior (PSDB) que indiciou 6 professores com a acusação de in-

citamento à greve, em um claro
ataque ao direito de organização
dos trabalhadores.
Foi um dia que nunca será esquecido pela população que disse
um basta ao descaso dos poderes
públicos em nossa cidade.

CAMPANHA SALARIAL		

Metalúrgicos de Taubaté aprovam a
pauta da Campanha Salarial 2013
Trabalhadores aprovam as reivindicações de luta para a Campanha Salarial
Os Metalúrgicos de Taubaté
aprovaram a pauta da Campanha Salarial 2013 em assembléia realizada no último
sábado, dia 22, às 10h, na sede
do Sindicato.
Os trabalhadores aprovaram
os seguintes eixos de luta para
a Campanha Salarial 2013: Reposição integral da inflação
e aumento real; valorização
nos pisos salariais; redução da
jornada de trabalho, sem redução de salário, a ampliação

e unificação de direitos em Convenção Coletiva.
A entrega da pauta para as bancadas patronais acontecerá no
dia 04 de julho.
A Data Base da categoria é no
dia 1º de Setembro e estarão em
Campanha Salarial em Taubaté
os trabalhadores nas Autopeças,
Grupo 8 (Laminação e Trefilação),
Grupo 2 (Máquinas e Eletroeletrônicos) e Grupo 10 (lâmpadas
e equipamentos odontológicos
entre outros).

Vale lembrar que os trabalhadores na Ford de Taubaté
participarão das negociações
da Campanha Salarial, e os
trabalhadores na Volkswagen
em Taubaté, São Bernardo e
São Carlos já tem acordo fechado.
Com a Unidade e disposição de luta dos trabalhadores
teremos mais uma Campanha Salarial vitoriosa e vamos
avançar nas conquistas dos
Metalúrgicos de Taubaté.
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eleição sindical

Metalúrgicos voltam às urnas nesta
semana para o 2º turno
Categoria vai eleger nos dias 26 e 27 a nova Diretoria do Sindicato
Os Metalúrgicos de Taubaté voltam nesta semana às urnas nos
dias 26 e 27 para o 2º turno das
eleições sindicais 2013.
Neste 2º Turno será eleita a
Diretoria Executiva, o Conselho
da Executiva e o Conselho Fiscal
para a gestão 2013-2017 do Sindicato.
No 2º Turno da eleição sindical
votam os trabalhadores(as) de
todas as empresas da base que
possuem sócios do Sindicato.
Os metalúrgicos aposentados
poderão votar na sede do CSA e os
sócios afastados votam na sede
do Sindicato no horário das 8h às
18h. Não deixe de participar!!!

Conheça os
integrantes da
Chapa Única da CUT

Trabalhadores tem um compromisso com o voto no 2º turno das eleições sindicais 2013

Eleição terá Chapa
de Unidade da CUT

Voto dos trabalhadores(as) é fundamental para a Unidade

DIREÇÃO EXECUTIVA:
Presidente - Hernani de Oliveira Lobato
(CSE Volks); Vice-Presidente - Valmir
Marques da Silva (CSE Ford); Secretário Geral - Juarez Estevam Ribeiro (CSE
Cameron); Secretário Geral Adjunto Fábio de Godoy (CSE LG); Secretário de
Administração e Finanças - Milson Antunes Pereira (CSE Ford); Secretário de
Administração e Finanças Adjunto - Daniel dos Santos (CSE Volks); Secretário
de Organização - Luiz Antônio Di Silvestre (CSE Ford); Secretário de Organização Adjunto - Paulo Gerônimo da Silva
(CSE Volks); Secretário de Formação
- Fabiano Ribeiro Uchoas (CSE Alstom).
CONSELHO DA EXECUTIVA:
Adilson Benedito Guedes (CSE Volks),
Adriano de Arruda (CSE Mubea), Carlos Aparecido Machado (CSE Daruma), Carlos Augusto Borges Pires (CSE
Volks), Chanderson de Oliveira (CSE
Iramec), Edenilson Andrade de Abreu
(CSE SM), Flávio Edgard Leite (CSE Usiminas), Flávio Nogueira de Vasconcelos (CSE Volks), Ivan Roberto Gonçalves
Ramiro (CSE Gestamp2), Joaquim Luciano de Faria (CSE Autoliv), José Afonso Reis (CSE Gestamp1), José Roberto
de Oliveira Silva (CSE Volks), Laurentino Moreira da Silva (CSE Volks), Moysés
Santos (CSA), Nemias Costa do Nascimento (CSE Araya), Odair José Leite
Viriato (CSE Daido), Otávio Batista de
Macedo Alves (CSE Volks) e Tadeu Lima
da Costa (CSE Comp. Automotivos).
CONSELHO FISCAL:
TITULARES – Joel Elias Assis (CSE Ford);
Ulisses Monteiro dos Santos (CSE
Volks); Antonio Mário Gomes Monteiro
(CSE LG). SUPLENTES: Flávio Augusto
Ribeiro (CSE Cameron); Denílson Mariotto (CSE Volks); Emerson Rodrigo
Monteiro (CSE Alstom).

CUT vem para o 2º Turno com Chapa de Unidade dos Metalúrgicos de Taubaté e Região

O 2º turno das eleições sindicais terá uma Chapa de unidade
da CUT concorrendo à Direção do
Sindicato para a gestão 2013-2017.
Seguindo os princípios da CUT
e entre eles a Unidade dos trabalhadores, os dirigentes sindicais
eleitos pelas Chapas 1 e 2 no 1º
Turno decidiram pela composição
de uma Chapa Única da CUT, representando os trabalhadores dos
diversos setores como Montadoras, Autopeças, Eletroeletrônicos,
Máquinas, Equipamentos, Laminação, e Trefilação entre outros.
A Chapa de Unidade da CUT
vai manter as práticas Cutistas
deste Sindicato como a Organização no Local de Trabalho, o

fortalecimento dos Comitês Sindicais, a ampliação dos direitos
dos trabalhadores como PLR, aumento real de salário, redução da
jornada de trabalho e fim do fator
previdenciário entre outras bandeiras da CUT.
Neste 2º Turno, é portanto fundamental o comparecimento dos
trabalhadores(as) às urnas para
que seja garantida a Unidade da
categoria e exercido o direito democrático do voto. A CUT jamais
permitiria a divisão de uma das
maiores categorias do Brasil.
Portanto, vamos às urnas nos
dias 26 e 27 de Junho e referendar
a Unidade dos Metalúrgicos de
Taubaté.

O Golpe do Seguro
Desemprego

Por muitas vezes, a análise individual dos casos deixa na obscuridade o que de real acontece
com os trabalhadores. De forma
específica, a bancada patronal
acusa que existem maus trabalhadores que se beneficiam de
direitos conquistados com luta
para próprio proveito. Dentre
os casos mais citados estão, por
exemplo, e os trabalhadores que
fazem “corpo mole” após seis
meses para serem demitidos e
assim terem direito ao seguro
desemprego.
Se há gente que faz isso, pode
até existir, mas se olharmos para
o perfil dos desligados, veremos
que as pessoas capazes de fazer
isso são relativamente poucas em
relação ao geral.
Primeiramente, dentre todos
os 24,7 milhões de trabalhadores desligados no ano de 2011,
de acordo com os dados da RAIS,
11,6 milhões foram efetivamente
demitidos sem justa causa. Isso
significa dizer que somente 47,1%
das pessoas desligadas tiveram direito a entrar com o pedido.
Dos 11,6 milhões de demitidos
sem justa causa por parte do empregador, 3 milhões foram desligados antes que completasse seis
meses de vínculo, tempo mínimo
de contribuição para ter direito
ao seguro desemprego. Sendo
assim restam 8,5 milhões de trabalhadores, ou 34,7%.
Desses, ainda é possível retirar
aquelas pessoas que possuíam
vínculos superiores a um ano. Se
o objetivo é conseguir o seguro
desemprego ela somente vai ficar trabalhando o período necessário para sua qualificação.
Sendo assim, podemos dizer
que o universo estatístico de pessoas habilitadas para dar o golpe
do seguro desemprego foi de
apenas 12,2% do total de desligados no ano de 2011, numero
relativamente baixo.
Fonte: Subseção DIEESE dos
Metalúrgicos de Taubaté
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ENCONTRO

CONQUISTA

Plenária da CNM/
CUT debate política
industrial brasileira

Trabalhadores aprovam
a PLR na Componentes
Automotivos

Política Industrial precisa de investimento e consumo

Valor aprovado injeta R$ 2,4 milhões na economia
Os trabalhadores na Componentes Automotivos aprovaram
em assembleia na tarde da sexta-feira, dia 21, o valor da PLR 2013
na empresa.
A primeira parcela da PLR
aprovada será paga no mês de
julho, e o pagamento da segunda
parcela será feito em dezembro.
Além da PLR, os trabalhadores
aprovaram o valor de um abono
que será dividido em duas parcelas a serem pagas em outubro
deste ano, e em janeiro de 2014.
A PLR 2013 vai injetar R$ 2,4
milhões na economia da cidade
e região.
Com essa negociação, o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté

e Região continua o trabalho de
valorização dos trabalhadores e
de geração de renda e desenvolvimento para o município.
Proserv - Em assembleia realizada na terça-feira, dia 11, os metalúrgicos da Proserv aprovaram
o valor da PLR 2013.
A primeira parcela da PLR será
paga ainda neste mês de Junho.
Com esta negociação, aproximadamente R$118 mil serão injetados na economia de Taubaté.
Parabéns a todos os trabalhadores pelas conquistas e mobilizações pela PLR, que mostram
a unidade dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região pelo crescimento econômico de nossa cidade.

O presidente da CNM/CUT, Paulo Cayres, acompanha os trabalhos da Plenária Estatutária

Durante a Plenária Estatutária
da CNM-CUT, realizada nos dias
19 e 20 de junho, a política industrial foi o tema do debate entre o
diretor do Instituto de Economia
da Unicamp, Fernando Sarti e o
presidente da Agência Brasileira
de Desenvolvimento Industrial, a
ABDI, Mauro Lemos.
Para o professor da Unicamp, o
foco da política industrial deve estar no investimento, como ocorreu

na expansão da indústria chinesa.
“A China investe 50% do PIB, o
Produto Interno Bruto, na indústria, enquanto no Brasil o investimento não ultrapassa 20% do PIB”,
destacou Sarti.
O diretor negou a existência de
uma desindustrialização brasileira, pois, segundo ele o País não
está perdendo participação mundial, apenas não tem avançado no
setor.

CULTURA

MÚSICA

Teatro Mágico se
apresenta em São José
dos Campos
Sítio do Picapau Amarelo
tem visitas noturnas

O grupo Teatro Mágico se apresenta
em São José dos Campos no Interative
Hall nesta quarta-feira, dia 26, às 22h. O
grupo mistura músicas e apresentações
circenses em nova turnê “Recombinando Atos”. Informações pelos telefones:
(12) 3027-4065 e 3027-4263

O Museu Monteiro Lobato e o Sítio do
Picapau Amarelo preparam uma programação especial para seus visitantes
neste mês. A novidade é o evento “Uma
noite no Museu” com uma visita noturna ao Sítio e sarau caipira. Para informações sobre a programação e agendamento para excursões, o telefone do
museu é o (12) 3625-5062. Para as
atividades noturnas é preciso se inscrever até o dia 29 de pelos telefones (12)
3625-5062 e (12) 3635-3234.

Trabalhadores aprovam em assembleia a PLR 2013 na Componentes Automotivos

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 30 de junho de 2013, na sede social
do Sindicato, sito a Rua Urupês, 98, Chácara do Visconde, nesta
cidade, em primeira convocação às 09:00 horas com presença da
metade mais um dos Associados e não tendo quórum, às 10:00
horas em segunda convocação, com o número de associados presentes, tudo conforme determina o Estatuto Social da entidade,
para deliberar a seguinte ordem do dia:
a)
Leitura e discussão do relatório da diretoria sobre as atividades do Sindicato no ano de 2012;
b)
Prestação de contas e apresentação do Balanço Financeiro
do ano de 2012 com o parecer da diretoria e conselho fiscal;
c)
Previsão Orçamentária para o ano de 2014.
Taubaté, 24 de junho de 2013.

ISAAC JARBAS MASCARENHAS DO CARMO
Presidente

