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L UTA

D ESENVOLVIMENTO

Pesquisa aponta geração de 1.318
empregos na indústria em Taubaté

O saldo de empregos gerados em 2008 aponta um crescimento de 3,12%

Um levantamento divulgado na semana passada pela
diretoria regional do Ciesp
(Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo) apontou a criação de 1.318 postos de trabalho nas indústri-

as em Taubaté e região.
O saldo de postos de trabalho gerados entre janeiro
e maio de 2008 aponta um
crescimento de 3,12% em relação ao mesmo período de
2007. Nos últimos 12 meses,

o acréscimo foi de 6,31%
com 2.620 vagas a mais.
Só a Volkswagen contratou
neste ano 353 trabalhadores
por conta do aquecimento
do mercado e do aumento
da produção.
Para o Sindicato, a geração
de postos de trabalho é resultado do momento de estabilidade da economia brasileira e da política de atração de investimentos que
vem sendo realizada em nossa região.
“O Sindicato tem lutado
pela construção de acordos
com as empresas que defendam os direitos dos trabalhadores e possibilitem a vinda
de investimentos e a geração
de empregos”, afirmou o presidente do Sindicato, Isaac
do Carmo.

M OBILIZAÇÃO

CUT realiza ato em frente ao
Banco Central por juros menores
Cerca de dois mil manifestantes participaram do ato
"Por menos juros, mais desenvolvimento", realizado
na quinta-feira, dia 19, em
frente ao Banco Central, em
Brasília.
O ato convocado pela
Central Única dos Trabalhadores e pela Coordenação
dos Movimentos Sociais reuniu delegações de 17 Estados, além do Distrito Federal.
O presidente nacional da

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

Trabalhadores na
Rio Negro mobilizados
pela PLR

Trabalhadores reivindicam proposta que contemple a categoria

Os trabalhadores na Rio
Negro rejeitaram a proposta de PLR apresentada em
assembléia na terça-feira, dia
17 de junho.

O Sindicato informa que as
negociações continuam e
que os trabalhadores devem
permanecer mobilizados
pela proposta da PLR 2008.

U NIDADE

Trabalhadores aprovam a
PLR 2008 na Cibi

Aprovação da proposta de PLR na Cibi em assembléia na terça-feira, 17
CUT e Movimentos Sociais na luta por juros menores e mais desenvolvimento

CUT, Artur Henrique, afirmou durante o ato que a elevação da taxa básica de juros é um erro e atenta con-

tra as possibilidades de crescimento econômico sustentado e contra a ampliação de
direitos dos trabalhadores.

J UVENTUDE

Sindicato participa do
planejamento da
Juventude da CUT-SP

Na terça-feira, dia 17, os
trabalhadores na Cibi aprovaram a PLR 2008 em assembléia realizada às 17h.
O pagamento da 1ª parcela será realizado ainda neste
mês de junho.

O Sindicato parabeniza os
companheiros da Cibi pela
conquista, pois até algum tempo atrás a empresa passava
por dificuldades econômicas
e a unidade manteve os empregos dos trabalhadores.

C ONQUISTA

Propostas de PLR aprovadas
na Copreci e na Metform
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Participantes do planejamento e a companheira Amanda (ao centro).

No último dia 14 de junho
aconteceu em São Paulo o
Planejamento do Coletivo
de Juventude da CUT-SP.
Segundo a diretora Amanda, do CSE LG, entre as principais decisões ficou a reali-

zação de cursos de formação
de formadores em 12 cidades em conjunto com as subsedes da CUT, bem como o
planejamento de atividades
para o Dia Mundial da Juventude.

Companheiros da Metform aprovam a proposta de PLR para 2008

Na semana passada também foram aprovadas as propostas de PLR na Copreci e
na Metform.
Na Copreci a PLR teve um

aumento de 7% em relação
a 2007 e o aumento do valor fixo foi de 10%.
Parabéns aos trabalhadores
pela conquista.
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I NTERNACIONAL

Encontro da FITIM debate a
precarização e a redução de jornada

O Sindicato participou com o presidente Isaac e os diretores Paulo Dutra e Sinvaldo, à direita, Erick do Sindicato de São Carlos

O Sindicato participou
do 12° Encontro Mundial
do Setor Automotivo, organizado pela FITIM (Federação Internacional dos
Trabalhadores na Indústria
Metalúrgica) em Guarulhos de 16 a 18 de junho.

O encontro teve como
tema principal a reestruturação pela qual passa o
setor automotivo em diversos países.
O centro das discussões
foi o combate a precarização e a redução da jorna-

da de trabalho.
O grande desafio do movimento sindical é erradicar o trabalho precário nas
empresas não só do setor
automotivo mas em todas
as indústrias do ramo metalúrgico.

Para essas conquistas é
necessário que os trabalhadores estejam organizados em uma rede internacional para combater de
forma unificada as políticas de globalização que
tem como objetivo retirar
direitos dos trabalhadores.
Outra questão importante na luta contra a precarização é a redução da jornada de trabalho.
Na Europa, os trabalhadores realizam uma jornada de 35h semanais e, consequentemente, têm uma
melhor qualidade de vida
em relação aos brasileiros, que na teoria trabalham 44h.

CASO GM

Conlutas em São José impõe aos trabalhadores
na GM jornada de 45 horas semanais
Os trabalhadores na GM aprovaram na quinta-feira, dia 19,
uma proposta que garantiu a vinda de investimentos para a fábrica e a geração de 600 postos
de trabalho.
Os pontos aprovados na proposta trazem também os seguintes itens:
1. Flexibilidade (extensão) da
Jornada de uma hora por dia de
segunda a sexta para todos os
trabalhadores (45 horas semanais).

2. Dois Sábados por mês adicionais de produção a 50%;
3. Contratação dos novos funcionários a partir do piso da categoria (nova estrutura salarial);
4. Renovação do contrato dos
trabalhadores do prazo determinado;
5. Contratação dos novos empregados por um período de 12
meses, com direito a uma prorrogação;
6. Limitação do percentual de
horas extras conforme Conven-

ção Coletiva dos metalúrgicos da
CUT.
Essa proposta só foi levada aos
trabalhadores após a paralisação
dos mesmos sem o apoio da Conlutas no dia 18 de junho.
Infelizmente, os trabalhadores
acabaram tendo que aceitar este
acordo para garantir o futuro da
unidade em São José por conta
da incapacidade do Conlutas,
permitindo que a GM transferisse as contratações de 1.700 trabalhadores para São Caetano e

anunciasse uma nova fábrica de
motores em Santa Catarina, o
que acabou pressionando os trabalhadores na GM a aceitar essa
proposta de redução de direitos.
Portanto para nós metalúrgicos
da CUT, o acordo aprovado não
traz somente investimentos e empregos mas uma série de retirada de direitos dos trabalhadores
em São José conquistados ao longo da história, no melhor momento da indústria automobilística no país.

S ERVIÇO

Novo espaço do Departamento Jurídico do Sindicato
já está em pleno funcionamento
O novo espaço do Departamento Jurídico do Sindicato já está em pleno funcionamento, com a tendimento
nas áreas Civel, Trabalhista e
Previdenciário para sócios e
não-sócios.
Com salas exclusivas de
atendimento, salas de trabalho para os advogados, e recepção o Jurídico está preparado para atender as demandas dos trabalhadores
com eficiência e seriedade.
Venha conhecer o novo
espaço do jurídico que fica
na Rua Urupês, nº 96, em
frente a sede do Sindicato na
Chácara do Visconde.

Três salas de
atendimento

dos
ho dos advoga
Sala de trabal

Ampla recepção e sala de espera e no detalhe a sala de homologações

Curtas
Resultados da
10ª Rodada do
Campeonato
Amador

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

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

Classificação
do Juvenil
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

Bêne vence etapa do
Circuito Taubateano
de Corridas

O companheiro Benê
venceu a etapa do Circuito Taubateano de Corridas de Rua no último dia
15 de junho na categoria
de 45 a 50 anos com o
tempo de 17 min e 51 segundos. O companheiro
ficou em 8º na classificação geral.
Fonte: LMFT
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Agenda Cultural
TAUBATÉ
PALESTRA
Ensino à
Distância
- 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.
Informações: (12) 36334601.
CURSOS
Vídeo,
Cinema e
TV Abertas
inscrições
para curso
de Produção em
Vídeo, Cinema e Televisão na Associação de
Taubaté. R$ 150 (não
sócios). Rua Juca Esteves,
500. Informações (12)
3634-8566.
CAMPOS DO JORDÃO
SHOWS
Djavan Dia 28, às
21h show
"Matizes"
do cantor,
compositor e
violonista,
Djavan. Uma das atrações
que abrem o mês de alta
temporada em Campos
do Jordão. Portal do
Capivari. Rua José de
Oliveira Damas, 580,
Capivari.
UBATUBA
Renato
Teixeira Dia 29, às
22h. Renato Teixeira
entre nós.
Festa de
São Pedro
Pescador. Praça de Eventos Avenida Peroig.

L UTA

Metalúrgicos de Taubaté aprovam a
pauta da Campanha Salarial 2008
“Vamos buscar o aumento real para a categoria
como vem acontecendo nos
últimos quatro anos e para
isso precisamos de unidade
e mobilização dos trabalhadores nesta Campanha Salarial”, disse na assembléia o
presidente da FEM/CUT-SP,
Biro Biro.
Estas são as bandeiras de
luta da Campanha Salarial

A pauta de reivindicações aprovada pelos metalúrgicos será entregue no dia 10 de julho para a Fiesp em São Paulo

Em assembléia realizada na
sede do Sindicato no domingo, dia 22, os metalúrgicos de Taubaté aprovaram a
pauta de reivindicações da
Campanha Salarial 2008.

Foram aprovados os eixos
de luta e as reivindicações
que serão entregues para os
grupos patronais das Montadoras,Autopeças, Grupo 9 e
Fundição.

O Sindicato vai participar
no dia 10 de julho da entrega das pautas para a Fiesp,
que acontecerá em ato a ser
realizado pela FEM/CUT-SP
e pela CNM/CUT.

3Reajuste salarial pelo índice total da inflação;
3Aumento real nos salários;
3 Pisos salariais com aumentos diferenciados de valorização;
3Jornada de 40 horas semanais, sem redução nos salários
3 Unificação das datas-base
para setembro.

M OBILIZAÇÃO

Sindicato e Comissão de Fábrica
negociam PLR naVolkswagen
Os trabalhadores na Volks
devem estar atentos e mobilizados, pois o Sindicato e a
Comissão de Fábrica iniciaram
uma agenda de negociação

com a empresa e uma das pautas é a PLR. É importante que
os trabalhadores estejam
atentos aos encaminhamentos
que forem informados pelo

Sindicato e pela Comissão de
Fábrica durante essas negociações. Também reafirmamos
que os trabalhadores tenham
cuidado com informações dis-

torcidas sobre essas negociações e estejam mobilizados
através das informações passadas pela Direção do Sindicato
e pela Comissão de Fábrica.

L ANÇAMENTO

Plenária Estatutária vai definir os planos de
luta e estratégias da CUT-SP
Nos dias 26, 27 e 28 de junho acontece na cidade de
Atibaia (SP) a Plenária Estatutária da CUT-SP , que contará com a participação dos
metalúrgicos de Taubaté, representados pelo presidente
do Sindicato, Isaac do Carmo,
e pelos companheiros Adriano (Metalbages) e Cristiane
Nega (Volkswagen).
O objetivo da plenária é
definir o plano de lutas da
CUT-SP que será apresentado na Plenária Nacional da

O objetivo é definir o plano de lutas da CUT-SP para a Plenária Nacional

CUT, que acontece de 5 a 8
de agosto.
“Trata-se de um momento
importante, pois será feita
uma avaliação das mobilizações realizadas recentemente pela CUT, como a luta
pela redução da jornada e a
ratificação das convenções
151 e 158 da OIT. Com base
nesta e em outras avaliações
estaremos traçando o plano
de luta da CUT para o próximo período”, afirmou o
presidente Isaac.

Edital de Convocação
Pelo presente edital ficam convocados todos os associados desta entidade quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais a comparecer na Assembléia
Geral Ordinária prevista conforme Estatuto Social desta entidade em seu capítulo IX, artigo 27, item VII, que se fará realizar no dia 29 de junho de 2008,
na sede social do Sindicato, sito a Rua Urupês, 98, Chácara do Visconde, nesta cidade, em primeira convocação às 09:00 horas com presença da metade mais
um dos Associados e não tendo quórum, às 10:00 horas em segunda convocação, com qualquer número de sócios presentes, tudo conforme determina o
Estatuto Social da entidade, para deliberar a seguinte ordem do dia:
a) Leitura e discussão do relatório da diretoria sobre as atividades do Sindicato no ano de 2007;
b) Prestação de contas e apresentação do Balanço Financeiro do ano de 2007com o parecer da diretoria e conselho fiscal;
c) Previsão Orçamentária para o ano de 2009.
Taubaté, 20 de junho de 2008.
Isaac Jarbas Mascarenhas dos Carmo
Presidente

