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F ORMAÇÃO

D ESENVOLVIMENTO

Sindicato de São José se omite na
questão dos investimentos na GM
O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, ligado ao Conlutas vêm
adotando uma postura
omissa diante da questão
dos investimentos que mais
uma vez estão sendo sinalizados pela GM naquela cidade.
Ao invés de tentarem uma
solução negociada, são capazes de afirmar ainda o absurdo de que a solução para
um possível fechamento da
unidade, seria a estatização
da GM.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté (CUT) é
solidário à luta dos trabalhadores na GM para garantir
investimentos e novos produtos, geração de emprego
e renda, sem redução de di-

Indústria bate recordes e região precisa acompanhar este momento

reitos, porém, é fundamental que a população do Vale
esteja atenta a essa discussão, pois, recentemente já
assistimos este discurso da
Conlutas nos fechamentos
da LG Philips e Solectron
entre outras.
Portanto neste momento
em que a industria automobilística bate todos os recordes de produção, é de grande interesse para toda a po-

pulação do Vale do Paraíba
a garantia de desenvolvimento em nossa região.
É necessário que o Sindicato de São José cumpra o
seu papel para o qual foi eleito, na defesa dos trabalhadores, e assim garanta investimentos para a região e a possibilidade de abertura de
mais empregos a exemplo de
como já ocorre na Volkswagen e na Ford em Taubaté.

S EGURANÇA

Urmet Daruma realiza a
Sipat 2008 de 9 a 13 de junho

Os trabalhadores na Urmet Daruma participam de
9 a 13 de junho da Sipat
2008 (Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de
Trabalho).
O evento acontece diári-
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amente das 9h às 10h com
palestras sobre temas variados como motivação, prevenção da AIDS, drogas e
tabagismo, estresse e depressão, proteção no trabalho e os tipos de persona-

lidade e o trabalho.
A Sipat tem como objetivo debater a questão da
saúde do trabalhador e melhorar as condições de segurança no local de trabalho.

U NIDADE
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O diretor Juarez Estevam (ao centro) e sindicalistas participantes do encontro

O Sindicato participou nos
dias 28, 29 e 30 de maio do
Encontro sobre Saúde e Formas de Organização do Trabalho realizado pelo TIE Brasil em Curitiba. O Sindicato
participou do encontro com
os companheiros Juarez Estevam, da Cameron, Bozo e
Samuel, da Ford.
O evento contou com a
participação de dirigentes
sindicais de países como
Chile, Argentina e México,

além dos sindicatos filiados
à FEM/CUT-SP.
Também participaram representantes dos servidores
públicos de Curitiba, Sindicacau, Sindialimentação (RS), e
Sintell (trabalhadores no setor de telefonia).
Um dos principais objetivos do encontro foi relacionar a questão do processo
produtivo nas empresas com
a questão da saúde do trabalhador.

FORMAÇÃO 2

CNM/CUT promove
encontro do Coletivo
Nacional de Formação
A Confederação Nacional dos Metalúrgicos realizou entre os dias 28 e 30
de maio o Coletivo Nacional de Formação, que teve
como objetivo aperfeiçoar
a atuação de dirigentes de
todo o país em seus sindicatos de base.
A Formação é uma política CUT que vincula-se ao
seu projeto político-sindical e tem como referência
as resoluções de suas instâncias e busca capacitar os
trabalhadores para a orga-

Atividade em grupo no encontro

nização e a ação sindical
necessárias às conquistas
dos seus objetivos.
O Sindicato participou do
evento com os companheiros Michele da CNM, e
Mil, vice-presidente do Sindicato.

D ENÚNCIA

Avaliação na Autocom
desrespeita os trabalhadores
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A Campanha de Sindicalização será realizada nesta
semana nas empresas Projesul e FortServ.

Na Projesul a campanha
acontece nos dias 9 e 10 e
na FortServ nos dias 11 e 12
de junho. Participe!!!

Recentemente foi
um abacaxi.
O Sindicato repufeita uma avaliação de
dia de forma veedesempenho das células na Autocom e
mente tal atitude e
aquela que teve medeixa bem claro que
todos os trabalhadolhor desempenho ganhou um troféu como
res devem ser respeiprêmio.
tados e motivados de
Abacaxi
é pra
Porém a empresa
forma adequada.
Autocom
Não vamos mais
cometeu um tremendo desrespeito com as célu- aceitar tamanha humilhação
las que não tiveram uma boa e assédio moral com os traavaliação, oferecendo a estas balhadores.
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C ONQUISTA

Trabalhadores na Ford aprovam
a proposta da PLR 2008
Em assembléia realizada
na última sexta-feira,dia
06, os trabalhadores na
Ford aprovaram a proposta de valor final da
PLR 2008.
Segundo o presidente
Isaac do Carmo, a proposta é uma conquista para a
categoria pois contemplou os trabalhadores.
“É uma vitória que representa a unidade dos
trabalhadores na Ford, já
que a proposta também
contempla os trabalhadores nas unidades de São
Bernardo do Campo e Tatuí”, afirmou o presidente do Sindicato.
Parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras
pela conquista.

Trabalhadores aprovam a proposta da PLR 2008 e no detalhe o presidente Isaac fala aos trabalhadores na Ford

CUT entrega 1 milhão e meio de assinaturas ao
Congresso Nacional pela Redução da Jornada
(PT-SP), disse que haverá um
esforço da casa para que as
negociações entre governo,
trabalhadores e empresários se iniciem nesta semana.
"Além de gerar mais empregos, a redução da jornada sem redução de salário
significa qualidade de vida,
já que propicia ao trabalhador e à trabalhadora mais
tempo para o convívio familiar e social, mais tempo

O companheiro Benê
participou no dia 1º de
junho da 1ª etapa do Circuito Revista Viva Bem e
Unimed Taubaté de corrida de rua 2008.
Benê participou da competição junto com outros
500 atletas e consegiu a 7ª
colocação na classificação
geral na distância de 10km
masculino.
Parabéns ao companheiro Benê pelo resultado.

Resultados da
8ª Rodada do
Campeonato
Amador

Representantes da CUT e centrais sindicais lotaram o plenário da Câmara

para o lazer, para a cultura,
para o estudo e qualificação
profissional - o que benefi-

U NIDADE

cia toda a sociedade", disse
o presidente nacional da
CUT, Artur Henrique.

C AMPANHA S ALARIAL

Chapa 1 da CUT na defesa dos
metalúrgicos de Pindamonhangaba
Nos dias 2, 3 e 4 de julho
os metalúrgicos de Pindamonhangaba, Moreira César e
Roseira elegem a nova diretoria do Sindicato.
A CUT concorre como
Chapa 1 nesta eleição, encabeçada pelo companheiro
Sérgio Ivan Marchetti.
“A categoria metalúrgica
de Pinda e região precisa
continuar no caminho das
conquistas e da organização,
e por isso entendemos q u e
a Chapa 1 da CUT é a que
melhor representa essa luta
de todos os trabalhadores”,
afirmou o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo.

Corredor Benê
participa do
Circuito Revista Viva
Bem e Unimed de
corrida de rua

Companheiro Benê tem 50
anos e trabalha na Linha de
Montagem na Volkswagen

M OBILIZAÇÃO

Na última terça-feira, dia
3, a CUT e as centrais sindicais entregaram na Câmara dos Deputados em Brasília o abaixo-assinado com
1,5 milhão de assinaturas
pela criação do projeto de
lei de iniciativa popular
pela Redução da Jornada de
Trabalho para 40 horas semanais.
O presidente da Câmara,
deputado Arlindo Chinaglia

Curtas

Isaac do Carmo e o companheiro Marchetti durante assembléia na Villares

FEM/CUT-SP
realiza plenária
estatutária

No próximo dia 12 de
junho acontece a plenária
estatutária da FEM/CUT-SP
para discussão da pauta da
Campanha Salarial 2008.
A entrega da pauta da
Campanha Salarial para os
grupos patronais da Fiesp
está prevista para o dia 11
de julho.
É hora de mobilização de
todos os metalúrgicos do
Estado de São Paulo!!!

Nova América 1 x 2 Juventus
Vila S. Geraldo 2 x 3 Vila S. José
ADC Volks 0 x 0 Boca Junior
15 de Nov. 0 x 1 Quiririm
Independ. 1 x 2 União Op.

Classificação
1º - União Operária
2º - Independência
3º - Juventus
4º - Vila São José
5º - 15 de Novembro
6º - Vila São Geraldo
7º - ADC Volks
8º - Boca Junior
9º - Nova América
10º - Quiririm

Jogos da 9ª Rodada:
Juventus x Independ.
Vila S. Geraldo x Nova América
Vila S. José x ADC Volks
Boca Junior x 15 de Nov.
União Op. x Quiririm
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.
FESTAS
Festa do
Nordestino Termina
neste
domingo
dia 15 de
junho a
Festa do Nordestino do
Bairro do Bonfim. A festa
tem atrações como
barracas de comidas
típicas do Nordeste,
Parque de Diversões e
shows de forró. Local:
Praça de Eventos do
Parque do Senhor do
Bonfim. Informações
pelo telefone (12) 91531768.
Festa
Trash sextafeira, dia
13 de
junho, às
23h, O
Melhor
do Pior dos Anos 80!
Banda The Cafonas
Tropical Band Show Mutley Music Bar
Rua Jaques Felix, 297 Centro - Tel(12) 36325540.
PALESTRA
Estratégias para
o Sucesso - Dia
26, às
20h,
Palestra
com
Waldez Ludwing Realização ACIT - Informações pelo telefone
(12) 3635-4806
Fonte: Jornal ValeParaibano

C ONVÊNIO

UNIMES realiza vestibular
no dia 6 de julho na sede do Sindicato
A UNIMES VIRTUAL realiza vestibular para os cursos de educação à distância via internet no dia 6 de
julho das 9h às 12h30 na
sede do Sindicato.
Serão realizadas provas
para os seguintes cursos:
Graduação - Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Teologia.
Licenciatura - Artes, Biologia, Ciências Sociais, Filosofia, Física, Geografia,
História, Matemática, Letras, Química e Pedagogia.
Tecnólogo - Superior
em Gestão de Petróleo e
Gás.
A UNIMES VIRTUAL também dispõe de Cursos de
Pós Graduação Lato Sensu

Palestra mostra
as vantagens do
ensino à distância

e todos os cursos são autorizados pela portaria
559-20/02/2006) do MEC.
Informações no Pólo

UNIMES VIRTUAL Taubaté,
que fica na sede do Sindicato, pelo telefone (12)
3633-4601.

A UNIMES VIRTUAL
realiza a palestra “Vantagens e Explicações sobre
o Ensino à Distância” no
próximo dia 24 de junho,
às 19h, na sede do Sindicato.
Nesta palestra você
poderá tirar suas dúvidas
sobre o método de ensino à distância, via internet, e também conhecer
suas vantagens.

M ONTADORAS

Anfavea refaz projeção de vendas para
3 milhões de veículos em 2008
Depois de insistir por seis
meses que o consumo brasileiro de veículos cresceria
17,5% este ano, para 2,9 milhões de unidades, a Anfavea
se rendeu à realidade e reajustou sua projeção para expansão de 24,2%, que indica
vendas internas em torno de
3 milhões em 2008, incluindo
produtos nacionais e importados.
As constantes revisões da
Anfavea sobre suas projeções
se tornaram comuns desde o
ano passado, quando o mer-

A indústria de veículos atingiu novo patamar de produção no País, diz Anfavea

cado alimentado pelo crédito fácil e barato fulminou todas as expectativas mais conservadoras.

A Anfavea confirmou que a
indústria de veículos atingiu
novo patamar de produção
no País. De agora em diante

L ANÇAMENTO

Livro conta a história da
organização dos Sindicatos
em Taubaté
O advogado José dos Santos, sócio-fundador do Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté e seu primeiro presidente em 1959, acaba de
lançar o livro “Processo Histórico dos Sindicatos de Taubaté”.
Depois de uma detalhada
pesquisa, o companheiro
José conta em seu livro
como foi o processo de or-

ganização de vários sindicatos que foram pioneiros na
luta pelos trabalhadores em
nossa cidade.
José dos Santos, hoje um
advogado que atua na área
trabalhista, foi responsável
junto com sua diretoria em
1959 pela transição da Associação dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas
para o Sindicato.

O lançamento oficial do livro acontece nesta sexta-feira,
dia 13, às 20h, na
Casa da Amizade,
que fica na Avenida
da Saudade, nº 81,
em Taubaté.
Informações com
o Seu José pelo telefone (12) 36337877.

será difícil sair das linhas de
montagem menos que 200 mil
unidades por mês. Somente
em maio as fábricas produziram 289,9 mi veículos, alta de
12,2% sobre o mesmo mês do
ano passado, quando fabricou
258,3 mil.
O Sindicato lembra aos trabalhadores que a Campanha
Salarial está chegando e que
este bom momento deve se
refletir em reajustes salariais
dignos, e por isso já é necessária a mobilização de todos
e todas nesta luta.

