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Trabalhadores na Gestamp aprovam
acordo após luta e mobilização
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Os trabalhadores na Gestamp aprovaram na quintafeira, dia 08, a proposta negociada pelo Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté diante da pauta apresentada
pela empresa na semana passada que retirava direitos
dos trabalhadores. A proposta aprovada garante a
redução da jornada dos trabalhadores até dezembro e
também a estabilidade no emprego.
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Unimes Virtual
começa nova
turma no pólo
do Sindicato
Na quinta-feira, dia 08, aconteceu na
sede do Sindicato a aula inaugural
da 11ª turma do pólo Taubaté da
Unimes Virtual, instalado na
sede da entidade.
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São Paulo nas mãos
dos cartéis do
tucanato

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

Depois de muitos anos de denúncias nem a “grande mídia” segurou
mais o esquema de cartéis de licitações que opera no governo de São
Paulo.
O esquema vem sendo chamado
de “propinoduto tucano” e teria desviado pelo menos R$ 425 milhões.
Tal procedimento do tucanato não
nos pareceu estranho, pois as denúncias são muito semelhantes às
que investigam a formação de cartel
na FDE, órgão ligado à Secretaria de
Educação de São Paulo.
O que os cartéis da FDE e do Metrô
teriam em comum é a formação de
um esquema de abastecimento dos
caixas de campanha do PSDB.
O movimento sindical e 78% da
população segundo pesquisa da
OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil) defendem o financiamento
público de campanha, como forma
de acabar com a corrupção, principalmente no Poder Executivo.
Esperamos que as investigações
do CADE (Conselho Administrativo
de Defesa Econômica), do Ministério Público e a pressão popular
avancem e que de fato haja punição
exemplar aos envolvidos, pelo bem
do povo do Estado de São Paulo.
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Trabalhadores aprovam redução da
jornada e estabilidade do emprego
Mobilização e unidade garantiu os direitos dos trabalhadores na Gestamp
Os trabalhadores na Gestamp
aprovaram na quinta-feira, dia
08, a proposta negociada pelo
Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté diante da pauta apresentada pela empresa na semana
passada que retirava direitos dos
trabalhadores.
A proposta aprovada pelos trabalhadores garante a redução da
jornada dos trabalhadores até
dezembro e também a estabilidade dos trabalhadores na empresa
até dezembro de 2013.
A proposta garante aos trabalhadores um acréscimo no valor
da 2ª parcela da PLR de 2013, acima do que era proposto pela empresa antes da negociação com o
Sindicato.
Sob a alegação de queda nas
vendas, a Gestamp anunciou no
dia 05, uma série de medidas arbitrárias contra os trabalhadores.
Em assembleia realizada na se-

O presidente Isaac do Carmo apresenta proposta aos trabalhadores na Gestamp em assembleia

gunda-feira, os trabalhadores rejeitaram a proposta da empresa e
aprovaram a negociação de uma
nova proposta com o Sindicato.
Após a mobilização dos trabalhadores e uma série de negociações realizadas na semana

passada, o Sindicato apresentou
uma proposta na quinta-feira que
contemplou os trabalhadores.
Para o presidente Isaac do Carmo, esta proposta só foi possível
com a mobilização e unidade dos
trabalhadores na Gestamp.

LUTA		

Metalúrgicos de Taubaté ocupam o
Congresso contra as terceirizações
Trabalhadores estarão em Brasília nos dias 13 e 14 de agosto contra o PL 4330
Nos dia 13 e 14 de agosto a
CUT vai ocupar o Congresso Nacional em Brasília para pedir o
fim do projeto de lei 4330, que
amplia as terceirizações e precariza as condições de trabalho.
Os Metalúrgicos de Taubaté
estarão em Brasília representados pelos dirigentes sindicais Michele Ciciliato, secretária de Formação da CNM/CUT
e do CSE LG, Paulo Dutra da
CNM/CUT e CSE Volks, Claudemir Monteiro (Mil) vice-

-presidente do Sindicato e CSE
Ford, Juarez Estevam, secretário
de Organização e CSE Cameron,
Fabiano Uchoas do CSE Alstom e
Alex Alves do CSE SM.
Segundo a secretária de Formação da CNM/CUT, Michele Ciciliato, esse projeto de lei é uma afronta aos direitos adquiridos pelos
trabalhadores em anos de luta e
de mobilização.
“O projeto não coloca limites
às terceirizações praticamente
legalizando toda e qualquer ação

nesse sentido, abrindo espaço para redução dos salários
dos trabalhadores e permite a
fragmentação da representação sindical que hoje é unificada sob a categoria metalúrgica”, afirma Michele.
Caso o PL passe pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, os trabalhadores
vão parar o Brasil no dia 30 de
agosto de acordo com a orientação da CUT, contra as terceirizações.
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EDUCAÇÃO

Unimes Virtual começa nova turma
no pólo do Sindicato

Emprego metalúrgico
tem desempenho
positivo no 1º
Semestre em Taubaté

Cerca de 100 alunos participaram da aula inaugural da 11ª turma da Unimes Virtual
Na quinta-feira, dia 08, aconteceu na sede do Sindicato a aula
inaugural da 11ª turma do pólo
Taubaté da Unimes Virtual, instalado na sede da entidade.
Cerca de 100 alunos compareceram à aula inaugural e receberam
as boas vindas do gestor do pólo
Taubaté, Carlos Henrique Sarmento, que destacou a importância da parceria da Unimes Virtual
com o Sindicato para a formação
dos trabalhadores e também da
sociedade.
O pólo Unimes Virtual foi fundado em 2008 na sede do Sindicato e atualmente conta com cerca
de 700 alunos em seus cursos de
graduação e pós-graduação.

publicação
alerta sobre a
importância das
redes sindicais

O gestor Carlos Henrique conversa com os novos alunos da Unimes Virtual durante a aula inaugural

Negociações com G2, G3
e G10 nesta semana
Campanha Salarial continua discussão com bancadas patronais

O projeto “Promoção de Direitos Trabalhistas da América
Latina” lançou uma cartilha para
explicar como funcionam as redes sindicais. O projeto é conduzido pela CUT, por meio da
Confederação dos Metalúrgicos
da CUT, Confederação Nacional
do Ramo Químico e o Instituto
Observatório Social(IOS).
O gibi “Caiu na Rede é Trabalhador” foi produzido com o objetivo de compartilhar a ideia de
rede sindical, explicar seu funcionamento e o porquê de sua
importância na luta por direitos
globalizados, além de estimular
o diálogo entre as empresas e as
redes sindicais de trabalhadores.
Acesse o site sindmetau.org.
br e tenha acesso a versão digital
do gibi.

FEM/CUT

Gibi fortalece a ideia
de rede sindical e a
Organização

Negociação com a bancada patronal do Grupo 3 realizada na última quinta-feira, dia 08 de agosto

Os Metalúrgicos da CUT continuam as negociações da Campanha Salarial 2013 nesta semana.
As primeiras rodadas de negociação com os Grupos 2 (Eletroeletrônicos e máquinas) e 10
(lâmpadas, equipamentos odontológicos entre outros) aconteceram nesta segunda-feira, dia 12.
Nesta quinta-feira, dia 15, tem
negociação com o Grupo 3 (Autopeças). Na sexta-feira, dia 09,
aconteceu a primeira reunião com
a bancada do Grupo 8 (laminação
e trefilação) quando foi debatido o
calendário de negociações.
Neste ano as principais reivindicações dos Metalúrgicos da
CUT na Campanha Salarial 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.
Estão participando das negociações os companheiros Ricardo
Pirata (CSE Componentes Automotivos), Fabiano Uchoas (CSE
Alstom), Fabio de Godoy (Secretário de Formação e CSE LG) e o
vice-presidente Claudemir Monteiro, Mil (CSE Ford).
Vale lembrar que os trabalhadores na Ford participarão das
negociações da Campanha Salarial, e os trabalhadores na Volks
em Taubaté, São Bernardo e São
Carlos já tem acordo fechado.

Passados os seis primeiros meses do ano de 2013, o desempenho do emprego foi positivo
para os metalúrgicos de Taubaté
e região.
De acordo com os dados do
CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados),
foram criados 497 postos de trabalho na região no setor metalúrgico.
Esse número foi muito próximo ao observado no ano passado, quando foram abertas 506
vagas. Vale lembrar que o saldo
de 2012 ficou positivo mesmo
com a falência da MP Plastics,
que demitiu mais de 700 pessoas em dezembro.
Sendo assim, caso não haja
nenhuma outra quebra na série,
é possível que a geração de emprego chegue a um número por
volta de 800 postos de trabalho,
o que significa um crescimento
da base de 3,9%.
Dentre os grupos de negociações, o Grupo 2 foi o detentor do
maior saldo, com a abertura de
383 postos de trabalho.
Vale a pena destacar que no
primeiro semestre de 2012 foram eliminados 121 postos de
trabalho e a reversão deste saldo
se deu basicamente na mesma
planta, que outrora em crise, agora está expandindo a produção.
Também vale mencionar que
o setor que mais contribuiu dentro do grupo foi a Indústria de
equipamentos de informática e
materiais elétricos, que registrou
um total de 333 empregos gerados, 86,7% das vagas do grupo.
As Montadoras tiveram um
saldo de 159 postos de trabalho nos seis primeiros meses de
2013.
Fonte: Subseção do DIEESE dos
Metalúrgicos de Taubaté e Região
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VENDAS

DEU NA MÍDIA

Líderes Fiat e Volks
perdem participação
de mercado

Ortiz Jr vai terceirizar
creches e unidades de
Saúde em Taubaté

Queda reflete crescimento da Toyota e Hyundai

Medida ameça emprego de 705 trabalhadores

Outro caso significativo de aumento de participação de mercado foi o da General Motors

Uma reportagem do jornal O
Vale da última sexta-feira, dia 09,
afirma que o prefeito de Taubaté,
Ortiz Júnior, vai terceirizar a gestão das creches municipais e de 4
unidades de urgência e emergência da rede pública de Saúde.
De acordo com a reportagem,
a medida colocaria em risco os
empregos de 705 trabalhadores
que atuam nestas unidades.
Com a medida, Ortiz Júnior
dá um “chapéu” na Câmara de
Taubaté, que em março excluiu
as áreas de Saúde e Educação do
projeto das OSs (Organizações
Sociais).
A decisão do prefeito do PSDB
causou um “racha” em sua base

Fiat e Volks, disparadas as líderes do mercado brasileiro de automóveis, perderam participação
de mercado no período acumulado de janeiro a julho.
Segundo dados da Anfavea enquanto o mercado de automóveis
e comerciais leves cresceu 2,5%
no acumulado dos sete primeiros
meses ante o mesmo período de
2012, a líder Fiat apontou resultado somente estável, em ligeira
alta de apenas 0,3%. Já para a vice
Volks o resultado foi de queda de

na Câmara Municipal causando
indignação em diversos vereadores que abandonaram o apoio a
Ortiz Júnior.
Ortiz Júnior toma essa medida no momento em que a CUT e
o movimento sindical se mobilizam em todo o Brasil contra as
terceirizações, que precarizam as
condições de trabalho e demitem
trabalhadores.
Salários – Outra situação que
vem prejudicando os servidores
municipais é a questão do reajuste salarial da categoria que
mais uma vez foi adiado. Esta foi
a quarta vez consecutiva que o reajuste é adiado, sendo que a Data
Base dos servidores é em maio.

7,2% no período. A Fiat passou de
22,5% de participação para 22%,
enquanto para a Volks a retração
foi maior, de 20,9% para 18,9%.
O cenário é fruto do mercado
com mais concorrentes como os
Hyundai HB20 e Toyota Etios.
Acordo - Diante desse cenário o
Sindicato destaca a importância
do acordo aprovado na Volks em
2012, que garantiu a produção do
Gol, do Voyage e do novo modelo
para a fábrica de Taubaté.
Fonte: Autodata

MÚSICA
SHOW

CULTURA

Sesc Taubaté traz o melhor do Jazz,
Blues e MPB para a cidade

Projeto Guri abre
inscrições em Taubaté

Jota Quest faz show em
São José dos Campos
Taubaté está com inscrições abertas para o Projeto Guri. Os interessados
devem ter entre 6 e 18 anos. As aulas
começam entre agosto e setembro e as
inscrições devem ser feitas até o dia 30
de agosto. Em Taubaté, o projeto oferece 71 vagas nos cursos de canto coral,
cordas agudas, cordas graves, percussão
e violão. O Polo Taubaté fica na Praça
Coronel Vitoriano, s/n, Centro. Mais informações pelo (12) 3625-5140.

A banda mineira Jota Quest se apresenta no Clube Luso Brasileiro em São
José dos Campos no próximo dia 16 de
agosto às 22h. A banda formada em
1993 na cidade de Belo Horizonte apresenta seus maiores sucessos como “Encontrar Alguém” e outros. Os ingressos
custam a partir de R$ 35,00. Informações pelos telefones (12) 7813-4736 e
(12) 3925-7035

A banda “Comboio” se apresenta no SESC de Taubaté nesta quinta-feira, dia 15, a partir das 20h30. Transitando entre uma formação grande ou menor com sopros e seção
rítmica, a experiente Banda “Comboio” tem um formato mesclado com criação de uma
sonoridade jazzística própria, com músicas de compositores deste grupo paulistano e
de autores consagrados da MPB. A Banda faz parte há anos do “Movimento Elefantes”
um coletivo de bandas e orquestras de jazz de São Paulo. Ingressos a R$ 4, R$ 10 e R$ 20
Informações pelo telefone (12) 3634-4000.

