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Trabalhadores
aprovam Luta
na Gestamp
O programa “O Direito de Brincar” é uma iniciativa do
Comitê Mundial dos Trabalhadores da Volkswagen e
tem como objetivo implantar projetos que assegurem
o direito de brincar e praticar esportes para crianças e
adolescentes de países que sediam a Copa do Mundo,
visando propagar a paz. O Projeto Esperança foi
contemplado com o programa por meio do Sindicato.
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A empresa anunciou uma série
de medidas arbitrárias contra os
direitos dos trabalhadores, que em
assembleia aprovaram a luta contra
a postura truculenta da empresa
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CORRUPÇÃO

Os trabalhadores
e a melhoria da
qualidade de vida

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

Nesta semana passada a imprensa
deu grande destaque à divulgação
do IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal), estudo realizado pela ONU (Organização das
Nações Unidas) que avalia dados
como a saúde, longevidade, a renda
e a educação nos municípios.
Taubaté e São José dos Campos
aparecem entre as 50 melhores cidades do Brasil em qualidade de
vida, por se tratarem de cidades
com economias fundamentadas
na indústria e no comércio, setores
que nos últimos anos vem crescendo constantemente devido ao bom
momento de desenvolvimento econômico do Brasil.
Temos a certeza que nós Metalúrgicos temos um papel fundamental
nesse resultado, com a valorização
das PLRs, consecutivos aumentos
reais de salário e acordos coletivos
que beneficiam a categoria e geram
empregos.
Nossa luta porém, deve continuar
no intuito de cobrar dos Poderes Públicos e principalmente do Executivo
Municipal e melhoria dos serviços
dos quais nossa população tanto depende como Educação, Segurança
Pública e Saúde entre outros.
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Governo tucano de São Paulo monta
propinoduto no Metrô e na CPTM
Esquema existiria há quase 20 anos no Governo do Estado, segundo revista IstoÉ
A revista IstoÉ vem, desde a semana passada, trazendo reportagens que denunciam o governo
paulista por corrupção.
As irregularidades seriam nas
obras do metrô da capital São
Paulo, onde teriam sido desviados pelo menos R$ 425 milhões
dos cofres públicos, segundo o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e o Ministério Público de São Paulo.
O esquema está sendo chamado de “propinoduto tucano” e
vem acontecendo desde a gestão
Mário Covas (PSDB), governador
entre 1995 e 2001, segundo a revista. As denúncias são baseadas
em depoimentos de um ex-funcionário da multinacional alemã
Siemens, empresa que participou
das obras e é ré confessa de um
processo de formação de cartel.
Para vencerem concorrências,
com preços superfaturados, para

Trabalhadores exigem a apuração dos fatos e que todos os envolvidos sejam julgados e punidos

manutenção, aquisição de trens,
construção de linhas férreas e
metrôs durante os governos tucanos em São Paulo – confessaram
os executivos da multinacional
alemã –, os empresários manipularam licitações e corromperam

políticos e autoridades ligadas
ao PSDB e servidores públicos de
alto escalão.
Nós trabalhadores exigimos a
rigorosa apuração dos fatos e que
haja punição exemplar para os
envolvidos nas denúncias.

CAMPANHA SALARIAL		

Debate sobre avanço nas cláusulas
sociais marca a primeira negociação
Metalúrgicos e bancada patronal das Autopeças terão nova reunião no dia 08
Os Metalúrgicos da CUT de
São Paulo iniciaram na última
quinta-feira, dia 01, as negociações da Campanha Salarial
2013.
A primeira reunião aconteceu com a bancada patronal
do Grupo 3, que representa as
empresas de Autopeças, forjaria e parafusos.
Neste primeiro encontro foram debatidos o calendário
para as próximas negociações e a necessidade de bus-

car avanços nas cláusulas sociais
para os trabalhadores.
De acordo com a FEM/CUT, as
principais reivindicações da categoria são a reposição integral
da inflação, o aumento real no
salário, a valorização nos pisos
salariais, a redução da jornada de
trabalho, sem redução de salário
e a ampliação e unificação de direitos em Convenção Coletiva de
Trabalho.
A próxima rodada de negociação com as empresas do Grupo

3 está marcada para o dia 08
de agosto, às 10h, na sede da
FEM/CUT em São Bernardo do
Campo. É hora de mobilização
para que tenhamos uma Campanha Salarial vitoriosa.
Montadoras - 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.

As próximas negociações com o G3 acontecem nos dias 08, 15, 20 e 29 de Agosto.
O Grupo 10 tem negociação marcada para o dia 12/08.
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Deputado Zarattini fala sobre as
ações do Governo Federal na região
O deputado federal fez uma análise de conjuntura e um balanço de seu mandato
O deputado federal Carlos Zarattini (PT/SP) participou na sexta-feira, dia 02, de uma plenária na
sede do Sindicato que contou com
a presença de militantes, trabalhadores e dirigentes sindicais.
Acompanhado pelo presidente
Isaac do Carmo, o deputado fez
um balanço de seu mandato e fez
uma análise de conjuntura nacional sobre as ações do Governo
Federal, e falou sobre o desempenho da região no IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano).
“Presenças como a do deputado
Zarattini em nossa região mostram sua importância para o projeto de desenvolvimento nacional
do Governo Federal”, disse Isaac.

Sindicato repudia
suspenSão de
dirigente na
schnellecke

O deputado federal Carlos Zarattini (PT/SP) e o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo

Sindicato assina convênio
com a UNISAL de Lorena
Sindicato oferece mais uma opção de Formação aos trabalhadores

Empresa comete prática
antissindical e ataca
a organização dos
trabalhadores

A empresa Schnellecke suspendeu por três dias o dirigente
sindical Odnei Monteiro, o Nei,
do CSE em uma atitude arbitrária e truculenta.
A suspensão do dirigente aconteceu porque ele tentou impedir
a empresa de realizar uma ação
insegura dentro de suas instalações. A empresa também suspendeu por um dia o cipeiro Rodrigo por causa da atuação.
O Sindicato repudia de forma
veemente a atitude da empresa,
que constitui um ataque à organização sindical e representa
também uma postura truculenta e arbitrária, que tenta intimidar os trabalhadores.
Não vamos aceitar ataques
como esse contra a representação dos trabalhadores(as) e
vamos mobilizar a categoria
contra esse tipo de atitude da
Schnellecke.

O diretor social Raimundo Dias Pires, o Baiano, e os coordenadores da UNISAL de Lorena

O Sindicato dos Metalúrgicos
acaba de firmar convênio com o
UNISAL - Centro Universitário Salesiano de São Paulo em Lorena.
O UNISAL é uma comunidade
acadêmica formada por docentes, estudantes e pessoal administrativo, que promove de modo
rigoroso, crítico e propositivo o
desenvolvimento da pessoa humana e do patrimônio cultural da
sociedade, mediante a pesquisa,
a docência, a formação superior
e contínua e os diversos serviços
oferecidos às comunidades.
A entidade é famosa pela qualidade dos seus cursos de Direito
e pelos cursos de licenciatura,
como Filosofia, Geografia, História e Pedagogia e também oferece

cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis,
Direito, Ciência da Computação,
Matemática, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia
Elétrica, e Engenharia Eletrônica
entre outros. O UNISAL tem como
visão consolidar-se como centro
de excelência, reconhecido na
produção e difusão do conhecimento e na qualidade de serviços
prestados à comunidade.
O UNISAL participa de programas federais como o PROUNI e o
FIES e atualmente está investindo
R$ 15 milhões em seu Departamento de Engenharia.
Mais informações pelo telefone 0800 77 12345.

DIEESE faz avaliação
do IDH no Vale do
Paraíba

O Atlas do desenvolvimento humano é realizado pela ONU com
informações referentes a renda
per capita, índices de escolaridade
das pessoas dos domicílios e com
informações da taxa de natalidade, morte e expectativa de vida.
Primeiramente há de se ressaltar a drástica queda de municípios
que registraram o IDHM inferior
a 0,500, considerado pela ONU
como índice muito baixo de desenvolvimento. Em 2000, o Brasil
possuía em torno de 3.895 municípios com IDHM menor que
0,500, enquanto que, em 2010, a
quantidade de cidades caiu para
apenas 32, uma queda de 99,2%
da grandeza encontrada em 2000.
Dentre as cidades do Vale do Paraíba, a de melhor desempenho
foi São José dos Campos, com o
IDH municipal igual a 0,807. Essa
cidade ocupa o 24º melhor índice
de todo o Brasil. Em contrapartida,
Natividade da Serra, município
com o pior índice da região, ficou
na 3.008ª posição, com o IDHM de
0,655.
No Vale, também se destacam,
Taubaté, que registrou um IDHM
de 0,800, muito alto para os padrões da ONU, e Guaratinguetá
(0,798). Todos estes índices ficaram acima do Estado de São
Paulo (0,783) e do IDH brasileiro
(0,727). Nos últimos 10 anos a
evolução do índice nacional foi
de 18,8% e do estado ficou em
11,5% e por isso é importante destacar que Taubaté e São José dos
Campos tiveram um significativo
aumento de cerca de 9% no IDH
nesse período.
Enquanto isso, os piores indicadores da região ficaram com Silveiras (0,678), Redenção da Serra
(0,657) e Natividade da Serra, que
teve a melhor evolução de todos
os da região, com uma variação
de 31,8% nos últimos 10 anos,
passando de um IDHM de 0,497,
o único município da região com
índice de desenvolvimento muito
baixo, para o IDHM igual a 0,655.
Fonte: Subseção do DIEESE dos
Metalúrgicos de Taubaté
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PROJETO ESPERANÇA

Trabalhadores aprovam “O Direito de Brincar”
luta na Gestamp contra reúne crianças em
retirada de direitos
Festival de Futebol
Postura arbitrária da empresa é repudiada pela Sindicato

Presidente Isaac do Carmo conduz assembleia com os trabalhadores na Gestamp 1 nesta segunda, 05

Sob a alegação de queda nas
vendas, a Gestamp anunciou nesta segunda-feira, dia 05, uma série de medidas arbitrárias com o
objetivo de “evitar demissões” na
empresa.
As medidas envolvem dias de
folga com desconto nos salários e
redução do valor da 2ª parcela da
PLR já negociada e aprovada pelos trabalhadores.
Não bastasse o ataque aos direitos dos trabalhadores, a empresa
divulgou um comunicado onde
alega que a “negociação foi am-

plamente discutida com o Sindicato”.
Em assembleia nesta segunda-feira, os trabalhadores repudiaram a proposta feita pela empresa e aprovaram a retomada das
negociações com o Sindicato.
Os trabalhadores aprovaram
ainda a paralisação da produção
nas unidades do Piracangaguá e
da Volks caso aconteça alguma
demissão na empresa, e a Gestamp já foi notificada pelo Sindicato sobre a reprovação da proposta pelos trabalhadores.

Crianças de 5 bairros da cidade praticaram o esporte
O Projeto Esperança do Jardim
Sônia Maria realizou no último
sábado, dia 03, o 1º Festival de
Futebol com as crianças participantes do programa “O Direito de
Brincar”.
O evento reuniu 75 crianças de
5 bairros da cidade: São Gonçalo,
Santa Tereza, Gurilândia, Água
Quente e Sonia Maria.
As crianças se divertiram
muito com a prática do Futebol,
assimilando o conceito de que o
esporte é fundamental para um
futuro saudável e para a formação de cidadãos responsáveis.
Para o presidente do Sindicato,
Isaac do Carmo, a ajuda dos trabalhadores na Volks ao Projeto

Esperança foi fundamental para
que o programa pudesse ser implantado em nossa cidade e beneficiar todas essas crianças.
O programa “O Direito de Brincar” é uma iniciativa do Comitê
Mundial dos Trabalhadores da
Volkswagen e tem como objetivo
implantar projetos que assegurem o direito de brincar e praticar
esportes para crianças e adolescentes de países que sediam a
Copa do Mundo, visando propagar a paz.
Taubaté foi contemplada com
este programa internacional graças à parceria do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté com o
Projeto Esperança.

Festival de Futebol reuniu cerca de 75 crianças de 5 bairros por meio do Programa O Direito de Brincar

Organização

Metalúrgicos de São Carlos realizam
o 1º Congresso da categoria

SINDICAL

06 de Agosto

CUT se mobiliza em todo
o Brasil contra o projeto
das terceirizações
Em encontro realizado na semana
passada, a CUT e as demais centrais sindicais avaliaram que a discussão com
governo federal, empresários e parlamentares sobre o Projeto de Lei (PL)
4330, que regulamenta a terceirização
e amplia a precarização, pouco avançou
a favor da classe trabalhadora.
Para as entidades, há retrocesso nas
propostas do governo e dos empresários
sobre os seis pontos considerados prioritários pelos trabalhadores: o conceito
de atividade especializada os limites à
terceirização, o entrave para a quarteirização, o significado dado à responsabilidade solidária (aquela em que a
empresa contratante é responsável por
quitar dívidas trabalhistas deixadas pela

terceirizada), o caso dos correspondentes bancários e a organização sindical.
Diante desse quadro a CUT orienta
a ampliação das mobilizações nesta semana em todo o país.
“Estamos longe de um acordo. Vamos reforçar a mobilização do nosso
povo no dia 6, porque sempre que conseguimos combinar mesa de negociação com mobilização, saímos vitoriosos.
O envolvimento dos nossos sindicatos,
federações e confederações será determinante”, disse o secretário geral da
CUT, Sérgio Nobre.

Nos dias 02, 03 e 04 de agosto aconteceu o 1º Congresso dos Mertalúrgicos de São
Carlos que teve o tema “A categoria construindo uma nova história com a sociedade”.
O evento reuniu 150 delegados e delegadas que debateram os rumos da categoria e
tembém políticas que sejam comuns a toda a sociedade, como explica o presidente do
Sindicato de São Carlos, Erick Silva. O Congresso contou também com a presença do
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, Isaac do Carmo, e da secretária
de Formação da CNM/CUT, Michele Ciciliato, do CSE LG Electronics.

