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C ONQUISTA

Trabalhadores na Cameron aprovam
a PLR 2008 em assembléia

1ª parcela da PLR 2008 é
aprovada na LG Electronics

Trabalhadores na LG durante a assembléia na última quinta-feira, dia 12

Companheiros da Cameron durante a assembléia em que foi aprovada a PLR 2008

A proposta da PLR 2008
foi aprovada em assembléia
pelos trabalhadores na Cameron nesta segunda-feira,
dia 16.
O CSE informa que o pa-

gamento da 1ª parcela da
PLR será efetuado no mês
de julho. O pagamento da 2ª
Parcela será feito no mês de
fevereiro de 2009 após o
fechamento do ano fiscal.

Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, a
aprovação mostra o grau de
unidade dos trabalhadores
na Cameron em torno da
proposta negociada.

Os trabalhadores e trabalhadoras na LG Electronics
aprovaram em assembléia
realizada na manhã da quinta-feira, dia 12, a 1ª Parcela
da PLR 2008.

O Sindicato informa que as
negociações continuam nesta semana para o fechamento do valor final da PLR
2008 e das cláusulas do
acordo.

L UTA

PLR 2008 aprovada na Daido

U NIDADE

Assembléia aprova a PLR 2008
na Autoliv
Trabalhadores na Daido durante a aprovação da proposta de PLR

Os companheiros e companheiras da Daido aprovaram a PLR 2008 em assembléia realizada na sexta-feira, dia 13.
Companheiros na Autoliv dão exemplo de mobilização e unidade durante assembléia na última sexta-feira

Na sexta-feira, dia 13, os
trabalhadores na Autoliv
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.

A PLR que já foi motivo de
várias mobilizações na Autoliv hoje alcança um patamar
que contempla aos trabalha-

dores e trabalhadoras.
Parabéns a todos por essa
conquista e pela unidade durante as negociações.

M OBILIZAÇÃO

Estado de greve aprovado
na Pelzer pela PLR
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1ª Parcela da PLR aprovada
na Metalbages
Na sexta-feira, dia 06 de
junho, os companheiros da
Metalbages aprovaram a 1ª
Parcela da PLR 2008.

O CSE da Metalbages informa que as negociações da 2ª
Parcela terão início no mês
de julho.

N EGOCIAÇÃO

O CSE da Alstom informa
que no próximo dia 20 de
junho acontecerá a 1ª negociação da PLR 2008 entre Sindicato, Comissão de
PLR e empresa.

Isaac Jarbas Mascarenhas do Carmo
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V ITÓRIA

PLR na Alstom tem
negociação no dia 20 de junho

Diretor de Comunicação e Imprensa:

Tiragem:

De acordo com a proposta aprovada a 1ª Parcela da
PLR será paga neste mês de
junho e a segunda parcela
será paga em dezembro.

É hora de unidade e mobilização dos trabalhadores na Pelzer pela PLR

Os trabalhadores na Pelzer
aprovaram o estado de greve na empresa em assembléia realizada na quinta-feira, dia 12, em razão da rejeição da proposta da PLR.

As negociações entre o
Sindicato e a empresa serão
retomadas nesta semana
para a construção de uma
nova proposta que contemple os trabalhadores.

O CSE também comunica os trabalhadores que no
dia 24 haverá uma nova
reunião às 15 para definição da questão do plano de
saúde.

Campanha de
Sindicalização
Dias 16 e 17 de Junho na WSV
Dias 18 e 19 de Junho na Gazzel
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AUMENTO REAL

Dirtigentes dos 13 sindicatos de metalúrgicos filiados
à FEM/CUT-SP aprovaram as
bandeiras de luta da Campanha Salarial 2008 durante a
plenária estatutária realizada
no dia 12 de junho em São
Paulo.
No dia 30 de junho, a entidade entregará a primeira
pauta de reivindicações ao
Grupo 9 (máquinas e eletroeletrônicos).
As assembléias nas bases
acontecerão do dia 14 de
junho a 29 de junho, e no dia
11 de julho, a FEM/CUT-SP e
a CNM/CUT entregarão as
demais pautas para as bancadas patronais das Montadoras, Grupo 3 e Fundição cujas datas-base são em setembro. Vale lembrar que

FEM/CUT-SP

Plenária aprova as bandeiras de luta
da Campanha Salarial 2008

!Aumento real nos sa-

lários;

nestes grupos serão apenas
negociadas as cláusulas econômicas, já que as cláusulas
sociais têm vigência até
2009.
Nesta Campanha Salarial
os metalúrgicos da CUT vão

jogar peso na valorização
dos pisos, visando debater
com as bancadas patronais
uma política permanente
para todos os setores representados no Estado de São
Paulo.

! Pisos salariais com
aumentos diferenciados
de valorização;
!Jornada de 40 horas
semanais, sem redução
nos salários e
! Unificação das datasbase para setembro.

O RGANIZAÇÃO

Trabalhadores na Volkswagen do Brasil e Espanha
realizam encontro internacional
Os Trabalhadores na Volks
do Brasil e Espanha se reuniram na semana passada em
Barcelona para debater estratégias sindicais diante da implantação de um novo sistema de gestão e organização
da produção por parte da
multinacional alemã em todas
as suas plantas no mundo.
Durante o encontro, brasileiros e espanhóis trocaram informações e consta-

Participantes do encontro e os companheiros Aldrey (Piu Piu) e Nilson Costa deTaubaté

taram que as políticas adotadas pela VW no Brasil e na
Espanha são as mesmas.

Foi debatido o Sistema
VW de Produção, como os
chamados Tactos podem

EDITAL - Assembléia Geral
Extraordinária Campanha Salarial 2008
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 l.959, inscrito no CGC/MF. sob o nº 72.307.267/000l-37, registrado junto ao Cartório Privativo das Pessoas
Jurídicas de Taubaté, sob o nº 23.473, com sede social nesta cidade na rua Urupês, nº 98, Chácara do Visconde, na pessoa de
seu Diretor-Presidente Isaac Jarbas Mascarenhas do Carmo, nos termos do Estatuto Social, convoca todos os trabalhadores integrantes da categoria profissional, ASSOCIADOS OU NÃO ao Sindicato para participarem da Assembléia Geral
Extraordinária que fará realizar no próximo dia 22 de junho, na sede do Sindicato, às 09:00hs., em primeira convocação e,
em não tendo quorum às 10:00hs., em segunda convocação, tudo conforme determina o Estatuto Social da entidade, tendo
em pauta a seguinte ordem do dia:
a) Leitura, discussão e deliberações sobre a Ata da Assembléia Geral anterior,
b) Aprovação da pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2008, referente às cláusulas de natureza social e econômica,
que será encaminhada à Entidade Sindical Econômica Patronal, representativa das categorias econômicas antagônicas, componentes do Grupo Empresarial das Montadoras SINFAVEA, SINDIPEÇAS (Forjaria, Porcas, Parafusos, Rebites e Similares), FUNDIÇÃO, Grupo XIX-III-9 e Grupo XIX-III-10, para a próxima data-base da categoria metalúrgica.
c) Discussão e deliberação dos trabalhadores integrantes da categoria profissional sobre o desconto da Taxa Contratual/
Negocial, e ou Contribuição Assistencial e ou Confederativa, revertida a favor do Sindicato, de conformidade com o artigo 8º,
inciso IV, da Constituição Federal de l988 ou a Contribuição Sindical, instituída nos artigos 578 e seguintes da C.L.T.
d) Autorização para diretoria celebrar Convenção e/ou Acordo Coletivo, e/ou Contrato Coletivo de Trabalho, bem como
instaurar Dissídio Coletivo, e, em não havendo acordo, deflagrar movimento paredista (Greve).
e) Autorização para a diretoria outorgar procuração ao presidente da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São
Paulo-FEM. e advogados para a celebração dos Acordos Coletivos ou Convenção Coletiva, Dissídio Coletivo, ou movimento
de greve, se necessário. f) Outros assuntos de interesse da categoria.
Taubaté, 17 de junho de 2008.
Isaac Jarbas Mascarenhas do Carmo
PRESIDENTE

ADC Daido
realiza torneio
de Futebol Society

Estas são as
bandeiras de luta
da Campanha
Salarial 2008

!Reajuste salarial pelo
índice total da inflação;

O presidente Isaac fala durante a plenária sobre a pauta da Campanha

Curtas

mudar as condições de trabalho, aumentar a produtividade e lucratividade da
empresa, assim como quais
serão as consequências da
implantação deste sistema
para os Trabalhadores.
Taubaté foi representada
pelos companheiros Nilson
Costa, coordenador do CSE
Volks e Aldrey Allan Cândido (Piu Piu) coordenador
da Comissão de Fábrica.

C IPA

Conheça a Cipa
eleita para a
gestão 2008
na Mextra

A equipe da Montagem
foi a grande campeã do
Torneio de Futebol Society da ADC Daido realizado no último sábado,
dia 14.
A equipe venceu a Estamparia na final pelo placar de 1 x 0. O CSE e a
diretoria da ADC Daido
parabenizam a todos os
participantes.

Resultados da
9ª Rodada do
Campeonato
Amador

Juventus 4 x 1 Independência
Vila S. Geraldo 8 x 2 Nova América
Vila S. José 1 x 0 ADC Volks
Boca Junior 3 x 2 XV de Nov.
União Op. 6 x 0 Quiririm

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

Classificação
do Juvenil

Titulares: Sandro Rogério Pereira, Paulo Sérgio
Nóia Filho, Gildásio José Tolentino.
Suplentes: Domingos Sidney Machado, José Simeão
dos Santos, Josiane Soares
Pina.

1º - Juventus
2º - Nova América
3º - XV de Novembro
4º - Boca Junior
5º - Independência
6º - ADC Volks
7º - Quiririm
8º - União Operária
9º - Vila São Geraldo
10º - Vila São José
Fonte: LMFT
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Agenda Cultural
TAUBATÉ
TEATRO
Comédia - Dia
21, às 16h
e às 18h,
apresentação da
peça
“Dito
Não Dito”. Apresentação na sede do Sindicato
com entrada gratuita.
Reservas com os dirigentes sindicais dos CSEs.
Videokê
5º Concurso de
Videokê
- No
próximo
dia 21 de
junho
acontece
na ADC Ford a final do
5º Concurso de Videokê
de Taubaté. Informações
com Edil pelos telefones
(12) 3624-6763 e (12)
9781-4270.
SHOWS
Cordel
do Fogo
Encantado - 19 de
junho,
quinta, às
22h. R$
8,00
(inteira) R$ 4,00 (usuário
matriculado no SESC e
dependentes) Informações (12) 3634-4000.
Sesc Taubaté,
Charlie
Brown Jr.
- Dia 20
de junho,
às 22h,
show da
banda
Charlie
Brown Jr. Ingressos: R$
40 (inteira), R$ 20 (meia
entrada - estudantes e
professores e pessoas
que doarem 1 Kg de
alimento não pereçívelexceto sal). Camarotes
R$ 150 (grupo de seis
pessoas). Ginásio da
Associação. Avenida Juca
Esteves, 500, centro.
Informações (12) 39218566.
Fonte: Jornal ValeParaibano

R ESPEITO

Sindicato inaugura novo espaço para o
Departamento Jurídico
Na última segunda-feira,
dia 16, foi inaugurado o novo
espaço do Departamento Jurídico do Sindicato com o
objetivo de ampliar a capacidade de atendimento aos
associados com qualidade e
eficiência.
Com o novo espaço do
Departamento Jurídico, o
Sindicato conta agora com
um corpo jurídico de sete
advogados e quatro funcionários, além de uma ampla
estrutura com salas de atendimento para os sócios.
Segundo o presidente Isaac
do Carmo, essa estrutura vai
garantir que os associados
sejam atendidos com mais
qualidade e agilidade nas suas
demandas jurídicas.
“Nosso propósito é garantir que os trabalhadores
tenham suas demandas atendidas de uma forma mais eficiente, com uma estrutura
moderna e um corpo jurí-

Advogados e funcionários que vão atender os sócios na nova sede do Departamento Jurídico do Sindicato

dico altamente capacitado
para defender os sócios em
suas necessidades”, afirmou
o presidente Isaac.

O Departamento Jurídico
fica na Rua Urupês, nº 126,
na Chácara do Visconde, em
frente a sede principal do

Sindicato. Convidamos a todos os sócios para conhecer
esse espaço que é patrimônio dos trabalhadores.

P ROTESTO

CUT faz ato dia 19 de junho por menos juros
e mais desenvolvimento
A CUT está organizando
uma manifestação no dia 19 em
frente ao prédio do Banco
Central, em Brasília, e outros
escritórios regionais da instituição, para protestar contra a
política de juros altos que
emperram o crescimento econômico do país.

A CUT, junto com as demais
entidades que integram a Coordenação dos Movimentos
Sociais, tomou a decisão de
organizar a manifestação antes
do Banco Central anunciar a
elevação da taxa Selic para
12,5% - que torna o Brasil de
novo o país com os mais altos

juros do mundo.
"Por diversas vezes a CUT
protestou contra a política de
altíssimas taxas básicas de juros e elevado superávit primário, por considerá-la um ataque vil aos esforços por desenvolvimento sustentável com
distribuição de renda e valori-

zação dos trabalhadores e trabalhadoras", afirma o presidente da Central,Artur Henrique.
Vamos manifestar a indignação contra esse entulho neoliberal mantido pelo Copom,
que tanto agrada aos especuladores e que tanto prejudica
o setor produtivo do Brasil.

O RGANIZAÇÃO

Encontro do Setor Auto debate a
erradicação do trabalho precário
Teve início nesta segundafeira, dia 16, o 12º Encontro
Mundial do Setor Auto, promovido pela FITIM (Federação Internacional dosTrabalhadores na Indústria Metalúrgica), em Guarulhos (SP).
O encontro vai até o dia 18
e contará com a presença de
mais de 190 representantes de
trabalhadores na indústria automotiva de 27 países.
O Sindicato está representado no evento pelo presidente Isaac do Carmo, pelo coordenador do CSE Ford, Sinvaldo dos Santos Cruz, e pelo

diretor da CNM/CUT, Paulo
Dutra.
O objetivo do evento é discutir as mudanças profundasque estão acontecendo em
razão das reestruturações no
setor auto em todo o mundo.
Na abertura do encontro, foi
debatida a questão das práticas
de emprego, trabalho precário
e emprego de qualidade.
O secretário geral da FITIM,
Marcello Malentacchi, ressaltou a importância da luta contra o trabalho precário não só
no setor auto, mas em todas
as indústrias do ramo meta-

O ministro Miguel Jorge fala sobre o crescimento do setor automotivo

lúrgico.
Também esteve presente no
primeiro dia o ministro do
Desenvolvimento, Miguel Jorge, que destacou o crescimento do setor automotivo no

Brasil.
"Em 2008, o Brasil deve produzir 3,6 milhões de veículos.
Destes, 99% são utilizam a tecnologia flex, desenvolvida
aqui”, disse Miguel.

