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D ESENVOLVIMENTO

S OCIAL

Instalação da Embraer em Taubaté
poderá gerar até 400 empregos

O valor de investimento da empresa deverá chegar a R$ 25 milhões e gerar cerca de 400 postos de trabalho

O prefeito Roberto Peixoto confirmou na semana
passada a instalação de um
centro de distribuição e logística da Embraer em Taubaté.
A expectativa é que possam ser gerados até 400 postos de trabalho com o novo
empreendimento.
A Embraer vai se instalar
no distrito industrial do Pi-

racanguaguá, no prédio da
antiga A. J. Rorato & Cia.
A empresa foi beneficiada
com a doação do terreno e
construiu um prédio com
cerca de 40 mil metros quadrados de área para a fabricação de móveis, mas voltou
para o Paraná, deixando o
local ocioso por três anos.
Peixoto deve encaminhar
nesta semana, um projeto de

lei à Câmara Municipal para
concretizar a doação do terreno a Embraer - uma área
de 380 mil metros quadrados.
O valor de investimento
da empresa deverá chegar a
R$ 25 milhões.
Além do terreno, a Prefeitura também vai beneficiar
a empresa com incentivos
fiscais.

C IPA

Secretaria de Formação prepara
cursos para Cipeiros
A Secretaria de Formação
do Sindicato em conjunto
com a Escola Sindical São
Paulo prepara dois cursos de
formação para cipeiros, que
serão realizados nos meses
de Abril e Maio.
O objetivo dos cursos é
preparar os Cipeiros para a
representação dos trabalhadores e debater questões
como a segurança e a saúde
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dos trabalhadores, bem
como a Organização no Local de Trabalho.
Segundo o secretário de
Formação do Sindicato, companheiro Juarez, em breve a
agenda dos cursos será divulgada e as empresas serão
comunicadas.
A formação dos Cipeiros é
parte fundamental para a organização dos trabalhadores.
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Montadoras vivem bom momento

A indústria automobilística
obteve a marca recorde de
783.009 veículos produzidos
no primeiro trimestre do
ano, o que representa um
crescimento de 19,3% em

relação ao primeiro trimestre de 2007, quando tivemos
656.533 carros produzidos.
Os números foram apresentados na sexta-feira, dia 04,
pela Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea).
De acordo com a Anfavea,
incluindo veículos nacionais
e importados, foram vendidos 232.147 unidades.
Para o Sindicato os números divulgados confirmam que
as Montadoras atravessam
um de seus melhores momentos na história e isso deve
se reverter em contrapartidas para os trabalhadores.

Sindicato define calendário
da Campanha do Agasalho

Em reunião realizada na
última sexta-feira, dia 4, foi
definido o calendário da
Campanha do Agasalho
2008 do Sindicato.
A Campanha será realizada no domingo, dia 18 de
maio, no horário das 8h às
15h, com a arrecadação na
parte alta da cidade e na região da Estiva.
Serão formadas três equi-

pes de arrecadação com os
voluntários das entidades
assistenciais participantes.
A reunião também definiu
o cronograma da organização da Campanha.
As próximas reuniões de
organização acontecem
nos dias 25 de abril e 9 de
maio.
Informações pelo telefone (12) 2123-4329.

N EGOCIAÇÃO

Estrutura de cargos e
salários na Daido está
em andamento

Cronograma das negociações da estrtura de cargos e salários já foi definido

O Sindicato informa que já
estão em andamento as negociações da estrutura de
cargos e salários na Daido.
Na sexta-feira, dia 28, foi
realizada uma reunião entre
Sindicato, CSE e empresa, na
qual foi definido o cronograma das negociações.
Essa é uma reivindicação
antiga dos trabalhadores na
Daido e contamos com a

unidade e mobilização de
todos para essa conquista.
Ergonomia - Depois de
várias reivindicações do CSE,
os trabalhadores na Daido
foram contemplados com a
colocação de cadeiras ergonômicas para descanso nos
setores de produção.
Parabéns aos trabalhadores
na Daido por mais essa conquista.

O RGANIZAÇÃO

Toma posse a nova diretoria
do SindiAeroespacial-SP

Em solenidade realizada na
sexta-feira, dia 04, em São
José dos Campos, tomou
posse a nova diretoria do
SindiAeroespacial-SP para a

gestão 2008 - 2011.
Foi um ato político legítimo e de resistência aos ataques do pstu contra a entidade filiada à CUT.
Fundado em 04 de abril de
2005 o SindiAeroespacial
representa um setor que tem
24 mil trabalhadores no Estado de São Paulo.
Parabéns aos companheiros
da categoria Aeroespacial.
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I NTERNACIONAL

Sindicalista russo elogia a organização
dos metalúrgicos deTaubaté
O sindicalista russo Alexey
Etmanov, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na
Ford da Rússia esteve em
Taubaté na última terça-feira, dia 1º, e participou pela
manhã de uma plenária com
os dirigentes sindicais dos
metalúrgicos de Taubaté e à
tarde de uma assembléia
com os trabalhadores na
Ford.
Etmanov falou para os dirigentes sindicais sobre o trabalho de organização que
está sendo realizado na fábrica da Ford em Vsevolozhsk,
na Rússia e sobre a realidade da relação Capital - Trabalho naquele país.
O sindicalista esteve pela
primeira vez no Brasil em
2005, quando ainda fazia parte de um sindicato tradicional da Rússia. Ao tomar contato com o modelo e a estrutura sindical brasileira re-

solveu colocá-la em prática
em seu país com a criação de
um novo sindicato, pois entendeu que assim poderia
defender e organizar melhor
os trabalhadores russos.
Recentemente os trabalhadores russos na Ford passaram por um grande enfrentamento com a empresa, em
uma greve que durou mais de
20 dias. Para Etmanov a experiência serviu para mostrar aos trabalhadores a disposição de luta do sindicato,
diferente do tradicional sindicato pelego, e reforçar a
unidade dos trabalhadores.
Etmanov respondeu a várias perguntas feitas pelos dirigentes sindicais sobre o dia
a dia dos trabalhadores russos.
"Ao ver a organização dos
metalúrgicos de Taubaté fico
bastante motivado, pois vejo
que meu sonho é possível e

O russo Etmanov esteve em Taubaté pela primeira vez em 2005

que um dia teremos na Rússia o mesmo grau de mobili-

zação e unidade", disse o sindicalista russo.

O RGANIZAÇÃO

4º Encontro Nacional dos Trabalhadores na Ford
debate a realidade da empresa no Brasil
Nos dias 4 e 5 de abril foi
realizado em São Bernardo do
Campo o 4º Encontro Nacional dos Trabalhadores na Ford.
O encontro foi importante
porque os trabalhadores nas
plantas da Ford de Taubaté e
do ABC puderam identificar
problemas comuns e que muitas vezes não são de conhecimento dos trabalhadores nas
duas fábricas.
Outro ponto importante foi
o reforço da unidade dos trabalhadores, o que garante maior poder de mobilização e de

Metalúrgicos de Taubaté que participaram do encontro dos trabalhadores na Ford

unidade nas negociações conjuntas.
Também foi definida no encontro uma pauta conjunta
de reivindicações dos trabalhadores que será discutida

com a Ford.
No encontro foi decidido
que a Rede de Trabalhadores
na Ford deve atuar como instrumento de comunicação
entre os trabalhadores das

plantas e Sindicatos.
O endereço da rede é
www.fordworkers.net
Com apoio do TIE Brasil, o
encontro também contou
com a participação do companheiro russo Alexey Etmanov que falou sobre o trabalho e a organização na fábrica da Ford na Rússia.
No segundo dia foi feita
uma atividade em conjunto
com os trabalhadores na LG
para o debate sobre a realidade dos trabalhadores nas
duas empresas.

Edital de Assembléia
O 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 1959, inscrito no CNPJ sob o n.º 72.307.267/0001-37, com sede social nesta cidade à Rua Urupês, n.º
98, Chácara do Visconde, Taubaté-SP, por seu Diretor-Presidente Issac Jarbas Mascarenhas do Carmo, CONVOCA TODA A CATEGORIA PROFISSIONAL dos
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS E OFICINAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, SIDERÚRGICAS, AUTOMOBILÍSTICAS E DE AUTOPEÇAS, assim entendidos os trabalhadores a que se refere o Estatuto Social da Entidade devidamente registrado no Ministério do Trabalho e
Emprego, Processo nº 46000.01.080/200511, da base territorial compreendida pelos Municípios 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, sócios ou NÃO da entidade, para participar de ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que se realizará no dia 14 de abril de 2008, às 17:00
(dezessete) horas em primeira convocação, estando presente a metade mais um dos trabalhadores da Categoria acima mencionados e, em não sendo alcançado o
quorum, às 18:00 (dezoito) horas em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na sede da Entidade, à Rua Urupês, nº 98 e 120, bairro Chácara
do Visconde, Taubaté-SP, para o fim de discutir e deliberarem, especificamente, sobre a seguinte ordem do dia: A instituição, em favor da Entidade, da cobrança de taxa
negocial e ou assistencial, em decorrência das negociações e celebrações de acordos coletivos de trabalho referentes ao pagamento, pelos empregadores aos empregados,
de participação nos lucros e resultados - PLR, bem como, de convenções coletivas de trabalho, cujo valor e forma de pagamento, será definido na Assembléia, para todos
os trabalhadores da categoria profissional, independentemente de serem sócios ou não da Entidade, ressalvando-se aos trabalhadores da Categoria que não forem
associados à Entidade de que, poderão exercer o direito de se oporem à cobrança da taxa negocial e ou assistencial, desde que, o façam, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias, contados a partir da publicação da Ata da Assembléia que instituir a taxa negocial e ou assistencial em jornal de ampla circulação, de forma individual e escrita, a qual
deverá ser protocolizada em duas vias idênticas, uma junto à sede do Sindicato e outra junto ao departamento de recursos humanos da empregadora do trabalhador,
taxa esta que, deverá vigorar durante a vigência do ano base 2008/2009, o qual terá inicio com a publicação da Ata desta Assembléia em jornal de circulação.
Taubaté-SP, 07 de abril de 2008.
Isaac Jarbas Mascarenhas do Carmo
PRESIDENTE

Curtas
Definidos os
confrontos das
semifinais do
Paulistão 2008

Com o fim da fase de
classificação, o Campeonato Paulista terá nas semifinais confrontos entre Palmeiras e São Paulo, tradicional clássico da capital, e
entre Guaratinguetá e Ponte Preta, times que surpreenderam nesta temporada.
O Palmeiras derrotou
Barueri, neste domingo, fora
de casa, por 3 a 0, e ficou
em segundo lugar do torneio com 40 pontos. O São
Paulo também triunfou ao
bater o Juventus por 3 a 1,
no estádio do Morumbi, e
terminou na terceira colocação, com dois pontos a
menos do que o seu próximo rival.
Os jogos de ida da semifinal acontecem no domingo,
dia 13:
Ponte Preta x Guará
São Paulo x Palmeiras

Taubaté perde e fica
mais próximo do
rebaixamento
O Taubaté tinha a chance
que precisava para largar de
vez a zona de rebaixamento da Série A3 do Campeonato Paulista. O time foi até
Santra Cruz do Rio Pardo
enfrentar o lanterna da
competição Santacruzense.
Mas o resultado não podia
ser pior. O time perdeu o
jogo e caiu para a penúltima posição na tabela de
classificação. O jogo marcou
a estréia do técnico Ricardo Moraes, contratado
para o lugar do demitido
Toninho Cobra.
Fontes: Folha On Line
e site Vnews
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Agenda Cultural
TAUBATÉ
EVENTO
Nesta
quintafeira, dia
10, às 19h,
acontece
a inauguração do
Centro de Treinamento
de Tênis de Mesa do
Projeto Metta, em uma
parceria entre a Urmet
Daruma, Sesi - Taubaté,
Prefeitura Municipal e
Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.
O novo centro funcionará no Sesi da Estiva e
contará com 6 mesas
profissionais com superfície de 28mm e estará
aberto todas às terças e
quintas, das 17h às 21h,
atendendo à adultos e
crianças, além de atletas
da comunidade.
O Sesi Taubaté fica na
Avenida Voluntário
Benedito Sérgio, 710,
Estiva - Taubaté. Informações com a Srta. Patrícia
no Sesi pelo telefone
(12) 3633-4699.
MÚSICA
Yakishow
- Dia 13,
a partir
das 11h,
apresentação
artística
de Taiko,
tambores japoneses,
acompanhada de Yakisoba, prato típico da culinária nipônica. De R$ 9 a
R$ 12. No Sesc Taubaté.
Avenida Milton de
Alvarenga Peixoto, 1264,
Esplanada Santa Terezinha. Informações (12)
3634-4000.
SHOW
Zeca
Baleiro
no Sesc
Taubaté Dia 16, às
22h, show
com o
cantor Zeca Baleiro,
apresentando seus
grandes sucessos.
Ingressos de R$ 5 a R$
20. Informações (12)
3634-4000.
Fonte: Jornal ValeParaibano

U NIDADE

Encontro nacional reúne trabalhadores
na LG Electronics
Dentro das propostas da
CNM/CUT e do Sindicato
de Organização dos trabalhadores, aconteceu nos dias
04 e 05 o 1º Encontro dos
Trabalhadores na LG Electronics com o objetivo de
unir forças para melhorar as
condições de trabalho e potencializar nossa ação sindical.
O Encontro contou com o
apoio do TIE Brasil, que muito tem contribuído na organização dos trabalhadores
tanto em esferas nacionais
como internacionais.
A proposta para esse primeiro Encontro foi de debater questões econômicas

O Encontro aconteceu em São Bernardo do Campo e reuniu dirigentes sindicais da LG de Taubaté e Manaus (AM).

como Salários e PLR, incentivos fiscais, ações estratégicas para melhorar nossa organização sindical e pautas

coletivas envolvendo as duas
plantas da LG no Brasil.
O Encontro aconteceu na
cidade de São Bernardo do

Campo e contou com a participação do CSE da LG Taubaté e de trabalhadores da
LG Manaus.

L UTA

Sindicato buscará na Justiça os 12% para
os contratados em 2007 na Volkswagen
A Volkswagen informou
nesta semana que manterá o
reajuste de 7,3% para os trabalhadores contratados por
tempo determinado em
2007, não cumprindo assim o
acordo coletivo aprovado
pela categoria que garantia
12% de reajuste após 9 meses de trabalho.
O Sindicato e a Comissão
de Fábrica entendem que
essa é uma decisão equivocada e errada da Volkswagen,
e que buscarão na Justiça os
direitos da categoria.
A empresa continua alegando que a diferença já foi
contemplada nas datas base
de 2006 e 2007.

O Sindicato lutará na Justiça pelo reajuste de 12% para os trabalhadores contratados por tempo determinado em 2007

Em nosso entendimento, o
acordo coletivo aprovado

pelos trabalhadores garante
um índice maior de reajuste,

o que é uma das principais
bandeiras de luta da CUT.

D EBATE

Trabalhadores discutem estratégias frente ao
grande Capital em seminário
Nos dias 2 e 3 de abril a
CNM/CUT promoveu o seminário “Estratégias dos Trabalhadores Frente ao Grande Capital”.
O Sindicato participou do
seminários com o presidente Isaac e os dirigentes Fabio
de Godoy e Paulo Dutra.
O eventou contou com
palestras de representantes
de centrais sindicais estrangeiras como o Ig Metall e

Grupo de trabalho discute estratégias propostas durante o encontro

USW, e detabeu temas como
a abertura de diálogo com os
donos do capital para ampliar conquistas sindicais, liberdade sindical, autonomia da
negociação coletiva, direito
de greve e locaute, comitês
de empresa protegidos por
lei e proteção contra a dispensa arbitrária.
Também foram debatidas
as ameaças e oportunidades
da crise econômica global.

