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Vendas da marca Volkswagen crescem
8,4% no 1º trimestre de 2008
A Volkswagen AG disse
que as vendas de veículos da
sua marca principal cresceram 8,4% - cerca de 920 mil
carros - no primeiro trimestre, de acordo com dados
preliminares.
O crescimento das vendas
foi puxado pela alta da demanda na China, Brasil e Argentina como também na
Alemanha, disse a companhia durante o lançamento
do novo modelo Passat CC.
O carro será apresentado
na América do Norte e no
Japão no final deste ano.
A maior montadora européia em vendas planeja vender cerca de 300 mil veículos do Passat CC durante o
ciclo de existência do modelo, de seis a sete anos.
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A Volkswagen espera comercializar 6,6 milhões de carros até 2018

O grupo Volkswagen também estuda lançar cerca de
20 novos modelos até 2010
como parte de seu plano de
expansão global.
A Volks reiterou que espera comercializar 6,6 milhões de carros até 2018
depois de registrar vendas
de cerca de 3,66 milhões de

veículos no ano passado.
Este cenário positivo da
Volks mostra a importância
da organização dos trabalhadores na busca de conquistas que sejam reflexo do
crescimento da montadora, e
que esse momento também
beneficie a sociedade com a
geração de empregos.

ABRIL

Sindicato parabeniza a categoria
pelo Dia do Metalúrgico

Parabéns a todos os metalúrgicos

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

O mártir da Inconfidência
Mineira, Tiradentes, além de
dentista e alferes também era
ferreiro. Por isso, no dia 21
de abril também se comemora o Dia do Metalúrgico, em
homenagem ao patrono da
Pátria por sua luta e exemplo.
Nos dias de hoje, são considerados metalúrgicos os
trabalhadores que atuam nos
ramos de siderurgia, nas
montadoras de automóveis e
veículos diversos, nas auto-

peças, nas indústrias de máquinas, equipamentos, bens
de capital, eletroeletrônicos,
e na indústria naval e aeroespacial.
Parabéns a todos os companheiros e companheiras
por esta data que homenageia uma das categorias mais
combativas da classe trabalhadora, que contribuiu para
a reconquista da Democracia no Brasil e da qual faz
parte o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

S AÚDE

Daido realiza semana da
qualidade de vida
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O objetivo da semana foi incentivar a prática de hábitos saudáveis

A Cipa dos Trabalhadores
na Daido e o ambulatório
médico da empresa realizaram a Semana Interna de
Qualidade de Vida, no período de 7 a 11 de abril.
O evento contou com orientações sobre a importância da atividade física, alimentação saudável, bem como
verificação do índice de mas-

sa corpórea e aferição de
pressão arterial e adoção de
hábitos e comportamentos
que promovam bem-estar
no dia a dia.
A semana contou com o
apoio de alunos do curso de
Educação Física da Unitau e
alunos do cursos técnicos de
Nutrição e Enfermagem do
Senac.

Solicite cupom fiscal em
suas compras e tenha
vantagens

Consumidor ganha vantagens

Ao fazer suas compras exija o cupom ou nota fiscal,
pois agora 30% do ICMS recolhido pelo estabelecimento comercial será devolvido
ao consumidor.
Basta cadastrar seu CPF no
site da Secretaria da Fazenda, www.fazenda.sp.gov.br e
sempre exigir a nota fiscal ou
cupom em suas compras.
Os consumidores identificados pelo CPF no momento da compra vão receber
créditos e ainda vão se habilitar a concorrer a prêmios.
Após o recolhimento do

ICMS pelo estabelecimento,
a Secretaria da Fazenda creditará ao consumidor a parcela do imposto a que ele
tem direito, proporcional ao
valor da compra.
Os créditos relativos a
aquisições ocorridas entre
janeiro e junho estarão disponíveis a partir de outubro,
e os relativos a compras feitas entre julho e dezembro
estarão disponíveis a partir
de abril de 2009.
O consumidor tem um prazo de cinco anos para utilizar o crédito, que pode ser
usado para reduzir o valor do
débito do IPVA, transferido
para a conta corrente, poupança, creditado em cartão
de crédito, transferido para
outra pessoa ou devolvido
em prêmios.
O objetivo é incentivar
nos cidadãos o hábito de
exigir a nota ou o cupom
fiscal.
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Campanha de
Sindicalização 2008
A Direção do Sindicato
está preparando uma Campanha de Sindicalização que
terá início ainda neste mês
de abril.
O objetivo da campanha é
aumentar ainda mais o índice de sindicalização em nossa base, que graças ao bom
momento da economia que
passa por um momento de
crescimento do número de
trabalhadores.
Ser sócio(a) do Sindicato
significa estar consciente da
importância da unidade da
categoria metalúrgica, e levantar bandeiras de luta e
reivindicações.
Quanto mais metalúrgicos

Quanto mais metalúrgicos forem sindicalizados, maior a representatividade do Sindicato na hora de negociar

forem sindicalizados, maior a
mobilização e a representatividade do Sindicato na hora
de negociar.

Um Sindicato forte é respeitado pelas empresas e
pelo governo.
Na próxima edição divul-

garemos o calendário da
campanha de sindicalização.
Fique atento!! Não fique só,
fique sócio!!!

O RGANIZAÇÃO

Metalúrgicos da CUT lutam para avançar nas conquistas
da categoria no Sindicato de BH e Contagem
Nos dias 15, 16 e 17 de abril
acontece a eleição da nova
diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos de Belo Horizonte, Contagem e Região
em Minas Gerais.
A Chapa 1 da CUT luta
para avançar nas conquistas e
nas mudanças que começaram a três anos quando a
CUT derrotou nas urnas o
grupo do pstu/conlutas.
Nos últimos três anos a
CUT garantiu o aumento da
sindicalização na base e garantiu sucessivos aumentos

nas Campanhas Salariais para
os trabalhaores.
Além disso a CUT “saneou”
as finanças do Sindicato que
herdou uma dívida de R$ 4
milhões com o INSS deixada
pelo conlutas.
A CUT vai ampliar as conquistas dos trabalhadores
como nas negociações de
PLR.
Os metalúrgicos de Taubaté apoiam a Chapa 1 e estão
trabalhando nas eleições com
os companheiros Tiguera, Banha, Paulo Dutra e Japonês.

Os metalúrgicos de Taubaté apoiam a Chapa 1 da CUT em BH e Contagem

E DUCAÇÃO

C IPA

Sindicato assina convênio com
UNIMES para ensino a distância
O Sindicato firmou na última segunda-feira, dia 7, um
convênio com a Universidade
Metropolitana de Santos para
ensino a distância via Internet.
A Unimes Virtual oferece
cursos de Pós-Graduação,
Graduação (licenciatura e
bacharelado) e capacitação.
Há 35 anos investindo em
educação a UNIMES, vem
perseguindo o compromisso
de oferecer o melhor na formação de seus alunos.
Em breve o Sindicato estará divulgando para os associados as informações necessárias para participar dos cursos oferecidos pela UNIMES.

Inscrições
abertas para
eleição da Cipa
na Rio Negro
Estão abertas até o dia 26
de abril as inscrições para a
eleição da Cipa 2008 na Rio
Negro.
Os interessados em concorrer à eleição devem fazer
suas inscrições no setor de
Recursos Humanos.
A eleição acontece nos dias
28 e 29 de abril. Participe!

Isaac assina o convênio acompanhado por diretores da UNIMES e do Sindicato

Curtas
Sindicato prepara
Torneio 1º de Maio de
Futebol de Campo

O Sindicato já está organizando o Torneio 1º de
Maio de Futebol de Campo, em homenagem ao Dia
dos Trabalhadores.
O torneio é aberto para
as equipes das empresas
metalúrgicas de nossa base
e da comunidade, e será realizado no campo do União
Operário, na Estiva.
Informações com o companheiro Mil, vice-presidente do Sindicato, pelo telefone (12) 9185-0856.

Taubaté perde
mais uma na A3 e
continua ameaçado

O Taubaté perdeu a 10ª
partida no Campeonato
Paulista da Série A-3 no sábado, 12, ao ser derrotado
pelo União Barbarense por
2 a 1, jogando na cidade de
Santa Bárbara D'Oeste. O
time continua na zona de
rebaixamento.
Por enquanto, o time está
em 19º lugar, com 12 pontos, um a mais que o lanterna Santacruzense.
Taubaté volta a campo no
próximo domingo, 20, em casa,
contra o Nacional, às 10h.

Guará precisa da
vitória em casa

O Guaratinguetá perdeu
para a Ponte Preta, por 1 a
0, no sábado, em Campinas
e agora terá que vencer, por
qualquer contagem no jogo
de volta das semifinais do
Paulistão, sábado que vem, às
18h10, no estádio Dario
Rodrigues Leite.
Fontes: ValeParaibano
www.burrodacentral.com.br
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Agenda Cultural
TAUBATÉ
56ª SEMANA
MONTEIRO
LOBATO
Até o dia
18, das 9h
às 17h, em
Taubaté
acontece a
56ª Semana
Monteiro
Lobato que traz para a
cidade, shows, teatro,
dança, oficinas, exposições e, ainda: a 1ª Feira
Literária Infantil Monteiro Lobato e a história
das histórias em quadrinhos do expositor Jorge
Hata. Toda a programação é gratuita.
Local: Sítio do Pica Pau
Amerelo. Informações:
(12) 3625-5062
MUSEU
"Museu da
Imigração
Italiana" Casarão
dos Indiani, em
Quiririm.
Construído pelos irmãos
Indiani em 1903 e restaurado para abrigar o rico
acervo sobre a cultura
italiana.
Av. Líbero Indiani, s/nº Quiririm. Informções:
(12) 3686 - 1203.
PRIMEIRO EMPREGO
Estão
abertas as
inscrições
para o
curso de
extensão
em “Inserção do aluno no mercado de trabalho”, oferecido pela UNITAU. O
curso é destinado a
todos os universitários
de quaisquer séries,
cursos de graduação e
instituições de ensino
superior.
O curso oferece 30
vagas. Aulas às segundas
e quartas-feiras, das 14h
às 18h, e aos sábados, das
8h às 12h. O valor do
curso é de duas parcelas
de R$ 50,00. As inscrições poderão ser feitas
pelo site www.unitau.br

E MPREGOS

Sindicato presente na geração de
empregos e renda em Taubaté

Isaac fala durante a solenidade ao lado do diretor do Gein, Antonio Roberto Paolicchi, e do prefeito Roberto Peixoto

O presidente Isaac do Carmo, esteve presente na solenidade realizada na Prefeitura
de Taubaté na quinta-feira, dia
10, quando foi anunciada a geração de cerca de 300 postos

de trabalho no município. Na
ocasião a Prefeitura fez a doação de três áreas para empresas na cidade.
O prefeito Roberto Peixoto destacou a importância do

trabalho do Sindicato na construção de acordos e negociações que propiciam a geração
de empregos e a defesa dos
trabalhadores.
Na solenidade foram entre-

gues áreas para as empresasW
& B, Fortuesi Máquinas, e
MRA Texturização, com investimentos no valor de US$ 12
milhões.
Peixoto ainda anunciou a
doação de mais seis áreas com
previsão de geração de 500
postos de trabalho.
“Com a atração de importantes empresas para Taubaté,
o prefeito Roberto Peixoto,
atende as necessidades de geração de emprego e renda”,
disse Isaac.
“Esperamos que essas empresas cumpram seus compromissos com o Poder Público e
garantam contrapartidas em
empregos e qualidade de vida
para os trabalhadores”, disse
ainda o presidente.

C IDADE

PT de Taubaté aprova coligação com
PMDB nas eleições municipais 2008
Em votação do Diretório
do PT realizada no domingo,
dia 13, na Câmara Municipal,
os filiados ao partido aprovaram a tese da coligação
com o PMDB nas eleições
municipais de 2008.
Um total de 159 filiados
compareceram à votação e a
coligação com o PMDB venceu por 99 votos (62%) contra 60 votos (38%) pela candidatura própria.
A decisão será ratificada pelos delegados eleitos no Encontro Municipal do Partido dos
Trabalhadores que acontece
no próximo dia 20 de abril.

A decisão dos filiados do
partido tem como objetivo
montar uma coligação forte
e capaz de derrotar os tucanos e o DEM nas eleições
municipais.
Taubaté passa por um momento de crescimento industrial com doações de áreas para empresas com incentivos e de desenvolvimento social através de programas do Governo Lula
como o Reluz, ou seja, o trabalho com a administração
municipal já tem mostrado
resultados e tem o apoio de
uma ampla frente de parla-

O trabalho com a administração municipal já tem mostrado resultados

mentares do PT na Câmara
dos Deputados, no Senado

Federal e na Assembléia Legislativa.

D EBATE

Comitê Nacional dos Trabalhadores na Volks
se reúne em São Bernardo do Campo
Na última quarta-feira, dia
9, aconteceu em São Bernardo do Campo a reunião do
Comitê Nacional dos Trabalhadores na Volkswagen.
A reunião contou com a
presença de representantes
dos trabalhadores das fábricas de Taubaté, Anchieta, São
Carlos e Curitiba.
O objetivo da reunião foi
discutir as questões como
melhorias para os trabalhadores e problemas em co-

mum nas plantas da Volkswagen no Brasil.
Outro ponto discutido pelos representantes foi a Conferência Sindical Internacional dos Trabalhadores no
Grupo Volkswagen que
acontece de 28 de abril a 2
de maio na Alemanha.
Um dos principais debates
desse encontro será a aquisição do Grupo Volkswagen
pela Porsche e a relação desta com os trabalhadores.

Representantes do Comitê Nacional dos Trabalhadores na Volkswagen

