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M OBILIZAÇÃO

F EDERAL

Presidente da Câmara dos Deputados
cumpre agenda no Vale do Paraíba
O deputado federal Arlindo
Chinaglia (PT/SP), presidente
da Câmara dos Deputados,
cumpriu uma agenda no Vale
do Paraíba nos dias 3 e 4 de
julho.
Na quinta-feira, dia 3, Chinaglia esteve em Guaratinguetá
onde participou de encontro
na Câmara Municipal com lideranças políticas e sindicais da
região.
No encontro Chinaglia destacou a presença da Câmara
Federal na região com a liberação de verbas para ações de
saneamento básico e obras de
infra-estrutura em cidades
como Guaratinguetá e Taubaté.
Já na sexta-feira, dia 4, o presidente da Câmara esteve em
Taubaté no lançamento do
projeto do Centro Educacional que será construído pela
Prefeitura.

Deputado Arlindo Chinaglia (PT/SP) e o presidente Isaac do Carmo

Chinaglia elogiou o investimento da Prefeitura na área da
educação com a construção
do centro que atenderá cerca
de 2 mil alunos e contará com
16 salas de aula, auditório, creche, ginásio coberto, laboratórios, e piscina entre outros benefícios.
A obra está orçada em R$

23,9 milhões e o início das
obras está previsto para setembro.
O Deputado aproveitou para
reafirmar seu compromisso favorável a pauta dos trabalhadores, principalmente no que
diz respeito a Redução da Jornada de Trabalho de 44horas
para 40 horas semanais.

C ONQUISTA

Trabalhadores na SM Sistemas
Modulares aprovam PLR 2008

CUT-SP promove ato
contra a especulação e
em defesa dos salários
No dia 17 de julho, a partir
das 10h, a CUT-SP realiza um
grande ato em frente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo),
na Avenida Paulista.
A manifestação dos trabalhadores tem como objetivo
protestar contra a especulação, contra o aumento da inflação e em defesa dos salários.
Devido a Fiesp ser o símbolo do empresário brasileiro, que defende o corte de
investimentos do Estado em
políticas públicas como a
constante elevação do salário mínimo, foi a razão pela
qual o local foi ecolhido para
promover o ato do dia 17.

Vamos todos juntos dizer
sim à melhoria dos salários
como forma de aumentar a
produção e fortalecer a economia do país e dar um basta à especulação.
“Reconhecemos que existe um aumento da inflação
em nível mundial por falta de
alimentos, mas não é o caso
do Brasil. Aqui, o que ocorre
no momento é um processo
especulativo, aumentos abusivos dos preços praticados
pelo empresariado oportunista que não quer investimentos sociais como o aumento do salário mínimo e
do Bolsa Família”, afirma
Edílson de Paula, Presidente
da CUT-SP.

M OBILIZAÇÃO

Propostas de PLR aprovadas
na Feeling e na Araya

Nonono nonon nonon nononononononono nonoon noonono
A proposta da PLR 2008 na SM Sistemas Modulares teve 100% de aprovação dos traballhadores e trabalhadoras

Em assembléia realizada na
terça-feira, dia 7, os trabalhadores na SM Sistemas Modulares aprovaram a proposta
da PLR 2008.

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

Em relação à PLR de 2007,
a proposta teve um aumento
de 50% no valor da 1ª parcela e de 13,33% no valor fixo.
A primeira parcela já foi

O RGANIZAÇÃO
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paga aos trabalhadores na
semana passada.
Parabéns aos companheiros
da SM pela conquista e pela
unidade.

De 15 a 17 de julho, a Central Única dos Trabalhadores
em parceria com a CGIL
(Confederazione Generale
Italiana Del Lavoro) realiza
em São Paulo o Seminário
“Organização Sindical –
Avançar rumo à Liberdade
e Autonomia e Organização

no Local de trabalho/OLT”.
O seminário tem como
objetiva aprofundar a reflexão sobre o princípio da liberdade e autonomia sindical visando atualizar a estratégia e encaminhar ações
concretas para a consolidação do projeto sindical CUTista a partir da organização
nos locais de trabalho.
A proposta é debater experiências e, principalmente,
resgatar a bandeira pela ratificação da Convenção 87
da OIT que é a liberdade e
autonomia sindical ampla
defendida pela CUT desde
seu nascimento.

Os companheiros da Feeling aprovaram a PLR 2008
em assembléia realizada na
terça-feira, dia 02 de junho.
A 2ª parcela da PLR será
paga neste 2º semestre.
Araya - Os trabalhadores
aprovaram na sexta-feira, dia

4, a proposta que garantiu
um aumento de 12,5% no
valor da PLR em relação a
2007.
O pagamento da primeira
parcela acontece no mês de
agosto e a 2ª parcela será
paga em fevereiro de 2009.

U NIDADE

Sindicato realiza semana
de sindicalização na Alstom

O Sindicato informa que
durante esta semana, de 7 a
11 de julho, realiza a Campanha de Sindicalização na
Alstom.
A sindicalização é importante para o fortalecimento
da categoria e além disso, os

sócios do Sindicato contam
com serviços como atendimento jurídico, médico do
trabalho, convênios com
médicos e dentistas, convênios educacionais e a Colônia de férias de Ubatuba.
Não fique só, fique sócio.
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Metalúrgicos entregam as pautas
da Campanha Salarial 2008
Nesta quinta-feira, dia 10,
acontece em São Paulo a entrega das pautas da Campanha Salarial 2008 aos grupos
10, Fundição, Aeroespacial,
Montadoras e Autopeças.
Metalúrgicos de todo o
Estado de São Paulo estarão
em frente à sede da Fiesp às
10h para a entrega das pautas do Grupo 10 (data-base
novembro), Fundição (setembro) e Aeroespacial (setembro).
Na parte da tarde acontece a entrega das pautas para
o Sinfavea (Montadoras) e
Sindipeças (Autopeças), ambos com data-base em setembro.
Os atos fazem parte da
Campanha Salarial unificada

da FEM/CUT-SP e CNM/
CUT.

Além dos metalúrgicos de
São Paulo também estrão

D EMOCRACIA

Chapa 1 da CUT vence eleição dos
Servidores Municipais de Ubatuba
A Chapa 1 da CUT venceu
as eleições para a nova direção do Sindicato dos Servidores Municipais de Ubatuba, realizada na última quinta-feira, dia 3 de julho.
Mesmo com chapa de oposição tendo o apoio da máquina da administração municipal, a Chapa 1 da CUT
teve 353 votos contra 278

votos chapa 2, representando 57% dos votos válidos.
“Parabéns a todos aqueles
que acreditam nesta Central
e com ela fazem a luta em
defesa das várias categorias
que a compõe. Parabéns a
todos os sindicatos que nos
apoiaram”, disse o coordenador da CUT Vale do Paraíba,
Milson Antunes Pereira.

Confira os
horários de
atendimento do
Departamento
Jurídico
O atendimento no Departamento Jurídico do
Sindicato nas áreas Trabalhista, Cível e Previdenciária acontece diariamente
das 8h às 12h e das 14h às
18h. Os atendimentos de
processos previdenciários
acontecem nas terças e
quintas-feiras, até às 20h.

E NSINO

C IPA

Fapi lança curso superior de Tecnologia
em Processos Químicos
A Fapi (Faculdade de Pindamonhangaba) já dispõe
para o vestibular do 2º semestre o curso superior de
Tecnologia em Processos
Químicos.
O aluno formado em Tecnologia em Processos Químicos poderá atuar em diversos segmentos industriais
e tecnológicos, tais como
automobilístico, metalúrgico,
químico, alimentício, e poliméricos entre outros.
O exercício profissional
do tecnólogo é regulamentado pelo Conselho Regional de Química (CRQ) e
pelo Conselho de Engenharia,Arquitetura e Agronomia.

presentes metalúrgicos de
Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, Paraná, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul,
e das Regiões Norte e Nordeste.
Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, essa
é a hora de unidade dos trabalhadores.
Ainda segundo Isaac,“os indicadores setoriais mostram
que a indústria vive hoje o
mais longo ciclo de expansão
desde 1970. O aumento da
geração de empregos formais
e a melhoria da renda são
reflexos deste aquecimento,
portanto todo este cenário de
crescimento deve ser revertido em conquistas nesta
Campanha Salarial”.

O curso noturno tem duração de três anos em módulos semestrais, com carga
horária de 3.000 horas incluindo 600 horas de estágio
supervisionado.
A Fapi dispõe de 50 vagas
e o curso será oferecido
quando for preenchido o
mínimo de 70% das vagas.

As inscrições para o vestibular do 2º semestre da Fapi
podem ser feitas até 15 de julho pelo site www.fapi.br e
a prova é no dia 20 de julho.
O convênio entre o Sindicato e a Fapi garante aos sócios e dependentes um desconto de 25% no valor das
mensalidades.

Conheça a Cipa
2008 da Araya
Titulares: Nemias Costa
do Nascimento, Paulo Roberto Alves e Ezequiel Barbosa.
Suplentes: Thiago Menezes, Josué Monteiro e Jonas
Maia dos Santos.

Inscrições para
a Cipa 2008 na
Goodyear
Estão abertas até o dia 22
de julho as inscrições para a
eleição da Cipa 2008 na
Goodyear.
A eleição será realizada
nos dias 24 e 25 de julho.
Vote consciente pela segurança do trabalhador.

Curtas
Resultados da
12ª Rodada do
Campeonato
Amador

XV de Nov. 2 x 3 Juventus
N. América 2 x 2 U. Operária
Vila São José 1 x 1 Quiririm
Independência 1 x 1 B. Junior
ADC Volks 0 x 2 Vila S.Geraldo

Classificação
1º - União Operária
2º - Juventus
3º - Independência
4º - Vila São Geraldo
5º - XV de Novembro
6º - Vila São José
7º - Boca Junior
8º - Nova América
9º - Quiririm
10º - ADC Volks

Brasileirão 2008
Rodadas do
Final de Semana
Série A

Atlético-PR 1x0 Santos-SP
Flamengo-RJ 3x0 Náutico-PE
Sport-PE 1 x 0 Cruzeiro-MG
Figueirense-SC 2 x 1Vasco-RJ
Atlético-MG 1x1Palmeiras-SP
Portuguesa-SP1x2 Vitória-BA
Internacional-RS3x0Coritiba-PR
São Paulo-SP1x1Ipatinga-MG
Goiás-GO1x0 Fluminense-RJ
Botafogo-RJ 2 x 0 Grêmio-RS

Classificação
1º - Flamengo - RJ
2º - Cruzeiro - MG
3º - Grêmio - RS
4º - Vitória - BA
5º - Palmeiras - SP
6º - Náutico - PE
7º - São Paulo - SP
8º - Atlético - PR
9º - Portuguesa - SP
10º - Figueirense - SC
11º - Internacional - RS
12º - Vasco da Gama - RJ
13º - Botafogo - RJ
14º - Sport - PE
15º - Atlético - MG
16º - Coritiba - PR
17º - Goiás - GO
18º - Santos - SP
19º - Ipatinga - MG
20º - Fluminense - RJ
Fonte: Site Futebol na Rede
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Agenda Cultural
TAUBATÉ
TEATRO
6ª Mostra de
Teatro
Municipal de
TaubatéA mostra
reúne
grupos da cidade com
espetáculos infantis,
infanto-juvenis e adultos.
Realização da Prefeitura
Municipal de Taubaté DMATUC.A mostra
começa dia 12/07 e vai
até 28/07.Informações e
preços, ligue (12) 36244195 ou 3634-4000.
CULTURA
Balada
Teatral As comédias Uma
Perua
Chamada
Kombi e
Aconteceu em Dezembro de 68
estão de volta. As apresentações acontecem no dia
11 de julho, sexta-feira, às
22h, no Espaço Cultural
de Luxe. Os ingressos
custarão R$ 10,00. Após
o espetáculo acontece
uma grande balada no
local. Imperdível.
CAÇAPAVA
CINEMA
Cinema
de graça
- Começou em
Caçapava,
o projeto
Cine
Férias. Serão exibidos 20
filmes, de graça, no Cine
Vogue em três sessões
diárias: às 10h, 14h e 19h.
O Cine Vogue fica Rua
Cel. José Guimarães, 160,
centro. Programação da
semana. Dia 7 - Ratatouille e . Cloverfield/Monstro. Dia 8 - Bee Movie e
Eu Sou a Lenda. Dia 9 - A
Menina e o Porquinho e
Meu Nome não é Johnny.
Dia 10 - A Família do
Futuro e Juno. Dia 11 Xuxa em Sonho de
Menina e Aliens Vs
Predador 2.

I NDÚSTRIA

Vendas de carros Volks no Brasil
superarão as da Alemanha em 2008
A fabricante alemã de automóveis Volkswagen registrará neste ano vendas superiores no Brasil que em seu
próprio mercado, a Alemanha, informou na última semana a imprensa.
O Brasil será assim o segundo principal mercado do
grupo, atrás apenas da China, e a Alemanha cairá para
o terceiro lugar, informou o
presidente da VW Brasil,
Thomas Schmall, ao jornal
econômico "Börsen-Zeitung".
"Depois da China, a América Latina é o grande mercado emergente e temos
uma boa posição na região
porque produzimos há muito tempo no Brasil e projetamos modelos específicos
para o mercado sul-americano", disse ao jornal o diretor técnico da Volkswagen,
Ulrich Hackenberg.
Em junho deste ano, a Volkswagen ficou em terceiro

No semestre, o Gol acumula vendas de 138.887 unidades e no mês passado foi o modelo mais vendido

lugar na venda de veículos
no Brasil, com 49.868 unidades. A Fiat liderou as vendas no período, com 61.745
unidades, seguida pela GM
(General Motors), com
52.140 unidades. O Gol foi
o modelo mais vendido,
24.475 unidades no mês pas-

sado. No semestre, o Gol
acumula vendas de 138.887
unidades.
Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, Isaac do Carmo, o bom
momento da montadora deve
render contrapartidas sociais
para os trabalhadores.

"Entendemos que a empresa depende do esforço dos
trabalhadores para atingir
seus objetivos e nada mais
justo que isto seja reconhecido com reajuste com aumento real nesta Campanha
Salarial que se inicia", afirma
Isaac.

PLR

Sindicato e Comissão de Fábrica
retomam negociações com a Volks
Em assembléia realizada no
último dia 1º de julho, o Sindicato e a Comissão de Fábrica informaram aos trabalhadores o resumo das negociações que têm ocorrido
com a empresa, pricipalmente no que diz respeito a PLR
(Participação nos Lucros e

Resultados) 2008.
É importante que os trabalhadores (as) fiquem atentos
as informações e aos encaminhamentos do Sindicato e
da Comissão de Fábrica.
As negociações da PLR
2008 serão retomadas ainda
esta semana.

Isaac conversa com trabalhadores em assembléia realizada no dia 1º de julho

C ONVÊNIO

Sindicato firma convênio com a Odontocap
Buscando oferecer opções
de atendimento odontológico para os associados e dependentes, o Sindicato acaba
de firmar um convênio com
a Odontocap, uma empresa
que presta serviços na área
de saúde bucal, com mais de
10 anos no mercado e 4 unidades, São José dos Campos,
Taubaté, Jacareí e Pindamonhangaba.
A empresa oferece um
atendimento personalizado,
com serviços de alto padrão
e baixo custo. Suas dúvidas
são tratadas com atenção,

(12) 3624-9054 (12) 3624-9511

buscando sempre a melhor
solução para cada questão.
O grupo conta hoje com
aproximadamente 10.000
conveniados, sendo 4.000 titulares e 6.000 dependentes.
O convênio oferece condições especiais para os sócios do Sindicato.
Em Taubaté, a Odontocap
fica na rua Visconde do Rio
Branco, 635, no Centro.
Informações pelos telefones (12) 3624-9054 e (12)
3624-9511.
Não perca essa oportunidade.

