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S OCIAL

P OLÍTICA

CUT lança Plataforma da Classe
Trabalhadora para as Eleições 2008
A CUT lança na terça, dia
15, a "Plataforma da Classe
Trabalhadora para as Eleições 2008", um conjunto de
propostas com as quais a
Central pretende influenciar na escolha de prefeitos,
prefeitas, vereadores e vereadoras em todo o país. A
idéia é pressionar candidatos a se comprometerem
com a Plataforma e orientar a base dos sindicatos a
não votar naqueles que se
recusarem.
A ação foi planejada durante a Jornada Pelo Desenvolvimento com Distribuição de Renda e Valorização do Trabalho, série de
debates que percorreu o
país no ano passado com o
objetivo de analisar as necessidades econômicas e

sociais das diferentes regiões para, em seguida, elaborar planos de desenvolvimento e superação das desigualdades a partir da ação
sindical.

O lançamento da Plataforma acontece durante o Seminário de Organização
Sindical/OLT, que a CUT realiza entre os dias 15 e 17
de julho, em São Paulo.

T RÂNSITO

IML aponta queda de mortes em
São Paulo após lei seca
Diminuiu em 57% o número de mortes por acidentes
de trânsito na capital paulista após entrar em vigor a Lei
11.705, que tornou mais rígidas as punições para quem
consumir álcool e dirigir.
O levantamento, divulgado
pela Secretaria de Segurança Pública, foi feito pelo Instituto Médico Legal (IML) em
suas três unidades.
Foram comparados os dados dos três primeiros fins
de semana de junho com os

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

CUT, empresas e governo
definem contrapartidas para
os investimentos do PAC
O governo federal passará
a incorporar como política
pública no Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) contrapartidas como
metas de emprego e formalização nas obras, investimentos na qualificação em
saúde e segurança no trabalho, e a exigência de que os
incentivos concedidos se reflitam, na mesma proporção,
à queda dos preços de imóveis acabados e do material
de construção.
Estas e outras definições
foram aprovadas pelos representantes da CUT, Conticom, centrais, das entidades
empresariais e do governo
federal, na terça-feira dia 8,

O RGANIZAÇÃO

Seminário da CUT debate
a organização sindical

O objetivo é refletir sobre o princípio da liberdade e autonomia sindical
Lei tornou mais rígidas as punições para quem consumir álcool e dirigir

dois seguintes. No primeiro
fim de semana de junho entre os dias 5 e 8, foram

registradas 14 mortes, no
segundo, 11, e no terceiro,
10.
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Cipeiros participam de curso realizado no dia 16 de abril

A Secretaria de Formação
do Sindicato prepara um curso de formação para Cipeiros
nos dias 28, 29 e 30 de julho.
O objetivo do curso é preparar os Cipeiros para o trabalho de prevenção de aci-

dentes e melhoria das condições de segurança, além da
atuação na representação
dos trabalhadores.
Mais informações serão
divulgadas nas próximas edições de nosso jornal.

Os metalúrgicos de Taubaté serão representados no
evento pelo presidente Isaac do Carmo, e pelo vicepresidente, Claudemir Monteiro.

E CONOMIA

Sinvaldo dos Santos Cruz

Gabriela P.M. Candido (MTb 49.086)

quando foi aprovado o relatório conclusivo do Grupo
de Trabalho formado para
analisar contrapartidas aos
investimentos do PAC.
Entre as principais contrapartidas estão as seguintes:
1. Metas de emprego e formalização no âmbito das
obras do PAC, com os dados
especificados por projeto e
de acesso público;
2. Participação das entidades sindicais dos trabalhadores do setor no acompanhamento das metas;
3. Exigência de que os incentivos concedidos se reflitam, na
devida proporção, na queda dos
preços de imóveis acabados e
do material de construção.

A Receita Federal do Brasil abriu na segunda-feira, dia
14, às 9 h, a consulta ao lote
residual do Imposto de Ren-

da Pessoa Física 2004.
O dinheiro estará disponível para saque na rede bancária a partir de 23 de julho
e terá correção de 59,48%,
calculada pela taxa básica de
juros, a Selic.
Serão liberadas 28.839 declarações. Desse total, 8.110
terão imposto a receber, no
valor de R$ 26.421.421.99,
outras 16.072 terão imposto a pagar, no valor de R$
10.281.372,22, e 4.657 não
terão imposto a pagar nem a
restituir.
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Emprego naVolks e na cadeia produtiva
é uma conquista dos trabalhadores
As 310 contratações realizadas naVolkswagen neste ano
já viabilizaram a criação de
1240 postos de trabalho na
cadeia produtiva nas empresas de Autopeças.
De acordo com o Dieese,
cada posto de trabalho aberto em uma Montadora, é responsável por mais 4 postos de
trabalho nas empresas de Autopeças.
Esse panorama só foi possível graças aos esforços do Sindicato em lutar pela manutenção dos empregos dos trabalhadores e também garantir a
vinda de investimentos para a
fábrica da Volks de Taubaté.

Mobilizações históricas do Sindicato garantiram o emprego dos trabalhadores na Volks e a abertura de postos de trabalho

Essa luta vem desde de 2004
contra o projeto Autovisão e
passou pela reestruturação
anunciada em 2006 que ameaçou os trabalhadores com demissões e perdas de direitos.
O Sindicato e a CUT conse-

guiram reverter essa situação
e colocar a fábrica daVolks em
Taubaté em condições de operacionalidade por mais 20
anos.
Isso mostra a seriedade do
Sindicato e da CUT nas nego-

ciações, garantindo sempre
em primeiro lugar a ampliação e a manutenção do emprego dos trabalhadores e
buscando também o desenvolvimento econômico de nossa
região.

Curtas
Resultados da
13ª Rodada do
Campeonato
Amador

Juventus 2 x 1 União Op.
Vila S. Geraldo 1 x 2 XV de Nov
ADC Volks 0 x 5 Independência
Quiririm 3 x 3 Nova América
Boca Juniors 0 x 0 Vila S. José

Brasileirão 2008 A
jogos desta quarta,
16 e quinta, 17

D ESCASO

Demissões em massa atingem
São José dos Campos

Nos últimos dias a economia
de São José dos Campos vem
sendo atingida por uma série
de demissões causadas pela

incompetência do PSTU/Conlutas.
Na Avibrás foram demitidos
350 trabalhadores, podendo
esse número chegar a 500. O
sindicato de São José afirma
que foi “surpreendido” pelas
demissões.
Na Revap, foram demitidos
200 funcionários que acabaram prejudicados pela ação irresponsável da Conlutas, que
“meteu o nariz” onde não tinha que se meter, já que o legítimo representantes dos tra-

balhadores nas obras da Revap
é o Sindicato da Construção
Civil, filiado à CUT.
As demissões na Revap podem chegar a 350 trabalhadores por conta da ação irresponsável da Conlutas.
Esse panorama já vêm se arrastando a muito tempo em
São José que já perdeu empresas de grande porte como Solectron, LG Philips, Fundição da
GM, Kone Elevadores e a fábrica de caminhões da GM por
conta da incompetência do

S INDICAL

Volêi Feminino
conquista 7º título
do Grand Prix

C IPA

Eleição dos metalúrgicos de
Pindamonhangaba terá 2º turno
A eleição sindical dos metalúrgicos de Pindamonhangaba, Moreira César e Roseira terá um segundo turno já que na votação do primeiro turno nenhuma das
chapas concorrentes atingiu
o quórum de votação previsto no estatuto da entidade de 50% dos votos mais 1
voto.
Haverá nova votação e os
metalúrgicos de Taubaté novamente apoiam a Chapa 1
da CUT, encabeçada pelo
companheiro Sérgio Ivan
Marchetti.
É hora dos metalúrgicos
de Pinda avaliarem as conquistas garantidas pela CUT

PSTU/Conlutas e sua omissão
em garantir a manutenção dos
empregos dos trabalhadores.
A postura do sindicato fez
com que a GM mandasse sua
nova fábrica de motores para
Santa Catarina causando grande prejuízo para São José.
Os trabalhadores de São José
não podem mais continuar
sofrendo com essa política de
retrocesso enquanto nosso
país passa por um dos melhores momentos de sua economia na história.

Sport x Grêmio
Botafogo x Ipatinga
Portuguesa x Náutico
Figueirense x Santos
Cruzeiro x Atlético-PR
Palmeiras x Fluminense
Vitória x São Paulo
Internacional x Atlético-MG
Coritiba x Flamengo
Vasco x Goiás

Trabalhador durante a votação na sede do Sindicato no 1º turno

e mostrarem unidade na escolha da Chapa 1 que vai ga-

rantir avanços e novos direitos para os trabalhadores.

Inscrições para
eleição da Cipa
2008 - 2009 na
Pelzer

O Sindicato informa que
estarão abertas de 15 a 30 de
julho as inscrições para a
eleição da Cipa 2008 - 2009
da Pelzer.
A eleição acontece nos
dias 4 e 5 de agosto e a apuração será realizada no dia 6
de agosto. Participe!!!

A seleção brasileira feminina de vôlei encerrou
a sua participação no
Grand Prix ao vencer o
Japão por 3 sets a 0, no
domingo, dia 13, em Yokohama, no Japão, e assim
confirmou o título.
A equipe nacional venceu o primeiro e o segundo set pelo mesmo placar: 25/23. Na última parcial, o Brasil fez 25/19 e
assegurou a vitória.
Esse foi o sétimo título
do Brasil na competição.
Cuba foi a vice-campeão
e a Itália terminou em terceiro lugar. A brasileira
Mari foi eleita a melhor
atleta do torneio.
Fonte: Site Futebol na Rede
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Agenda Cultural
TAUBATÉ
CURSOS
Decoração de
bolos No Senac
nos dias
14 a 30 de
julho.
Técnicas
para montar, decorar e
acabamento de bolos
infantis e casamento. Das
14h às 18h.Valor R$ 588
parcelado em 4 vezes. O
Senac fica na Rua Nelson
Freire Campello, 202
Jardim Eulália. Informações (12) 2125-6099.
Massas e
Molhos No Senac
nos dias 14
a 21 de
julho. O
participante aprende
a elaborar
massas simples, aromatizadas e recheadas, como
ravióli, tortelli, lasanha e
canelone. Também conhece técnicas de preparo de molhos básicos e
derivados. Das 19h às
22h. Valor R$ 317 parcelado em 3 vezes. O Senac
fica na rua Nelson Freire
Campello, 202, Jardim
Eulália. Informações (12)
2125-6099.
UBATUBA
CURSOS
Cursos
culturais
- A Fundart está
com
inscrições
abertas
para os
cursos de
Pintura em Tecido, Aquarela, Arte Circense, Arte
em Papel, Desenho
Artístico, Bordado em
Ponto Cruz, Camerata de
Violões (com subdiviões), Capoeira Regional
e de Angola, Cerâmica,
Consciência Musical,
Coral infanto-juvenil,
Crochê, reciclagem em
tecidos, dança de salão e
do ventre, desenho entre
outros. Informações (12)
3833-7000 e (12) 38337001.

HORA

DE

LUTA

2 mil metalúrgicos da CUT entregam
as pautas da Campanha Salarial
Mais de 2 mil metalúrgicos
de São Paulo e de vários Estados do país participaram
dos atos do Lançamento da
Campanha Salarial da categoria promovidos na quinta-feira, dia 10. As atividades, organizadas pela FEM-CUT/SP
e CNM-CUT, aconteceram
na Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp) e em frente ao Sinfavea
(Montadoras).
O presidente do Sindicato,
Isaac do Carmo, o presidente da FEM/CUT-SP, Valmir
Marques da Silva (Biro Biro),
e presidentes de vários sindicatos filiados à Federação
entregaram as pautas para ao
Grupo da Fundição, ao Grupo 10 e ao setor Aeroespacial (data-base setembro).
Na parte da tarde, os metalúrgicos partiram da sede
da CNM/CUT e foram em
marcha entregar a pauta da
Campanha Salarial para as
Montadoras e para as Autopeças.
O presidente da CNM/
CUT, Carlos Alberto Grana,
foi enfático ao responder as
especulações de que a inflação poderá atrapalhar o resultado das negociações.
"Não vamos aceitar apenas
reposição da inflação. Reivindicaremos aumento real
compatível ao crescimento
dos setores. Não seremos
bodes expiatórios. Se vierem
com o discurso de que a inflação rebaixará o grau de investimentos, o nosso recado
será apenas um: a meta de
crescimento da produção de
veículos deste ano será ameaçada, porque os metalúrgicos da CUT vão parar".
Vamos nos manter mobilizados nesta Campanha Salarial, por aumento real e por
nossos direitos.
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Metalúrgicos da CUT marcham nas ruas de São Paulo rumo ao Sinfavea
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Não aceitamos apenas a reposição da
Inflação. Queremos aumento real devido
ao crescimento dos setores.

Unificação das datas base

Salário Nacional é a bandeira da CNM

Metalúrgicos de Taubaté
T/SP e Isaac
Edilson da CU

Presidentes da CNM, das Federações e Sindicatos lideraram a passeata

As principais bandeiras de luta desta
Campanha Salarial são as seguintes:
!Reajuste salarial pelo índice total da inflação;
!Aumento real nos salários;
!Pisos salariais com aumentos diferenciados de valorização;
!Jornada de 40 horas semanais, sem redução nos salários
!Unificação das datas-base para setembro.
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