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ELEIÇÕES 2008

S INDICAL

Seminário encerra com propostas e
desafios para a Organização
O seminário "Organização Sindical - Avançar
Rumo à Liberdade e Autonomia e Organização no
Local de Trabalho" aprovou
29 propostas divididas em
três eixos: formação, construção de uma cartilha e
negociações com a inclusão
da OLT.
O Sindicato participou do
seminário com o companheiro Mil, vice-presidente, e
com a companheira Michele, secretária de Políticas Sociais da CNM/CUT.
Os encaminhamentos do
seminário serão aprofundados na 12ª Plenária Estatutária da CUT, que acontece de
5 a 8 de agosto, em São Paulo.
Segundo a companheira

Companheiros Mil e Michele (ao centro) representaram o Sindicato

Michele, é necessário reforçar e intensificar as ações dos
dirigentes sindicais para ampliar a Organização no Local de Trabalho. "Isto deve
fazer parte de um conjunto
de estratégias que devemos
priorizar para avançarmos
nos temas que hoje fazem

parte da nossa Pauta Nacional como a Campanha pela
Redução da Jornada, as Ratificações das Convenções
158 e 151 e, nesse momento, também como ferramenta de mobilização para a nossa Campanha Salarial que
está em andamento", disse.

S OCIAL

Sindicato participa da Conferência
Estadual dos Direitos Humanos

No domingo, dia 20, foi realizada na Câmara Municipal de
São José dos Campos a conferência regional preparatória
para a Conferência Estadual
dos Direitos Humanos.

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

Cartilha da CUT mostra a
Plataforma da Classe
Trabalhadora

O Sindicato participou deste debate representado pela
Secretaria da Igualdade Racial, que contribuiu com a
proposição de eixos e diretrizes para a elaboração da

revisão da PEDH (Política
Estadual de Direitos Humanos) instituída em 1997 e
identificar os desafios para
sua implementação.
As conferências regionais
são também um meio de diálogo entre o poder público
e a sociedade civil, tendo em
vista a promoção da cidadania e a dignidade da pessoa
humana.
O evento é promovido
pela Secretaria da Justiça e da
Defesa da Cidadania.

J URÍDICO

Sindicato reintegra
trabalhadora na LG

A CUT lançou na terçafeira, dia 15, a Plataforma da
Classe Trabalhadora para as
eleições de 2008, que enfatiza quatro eixos: Igualdade,
distribuição de renda e inclusão social;Valorização do
trabalho; Estado indutor do
desenvolvimento; Demo-

cracia e participação popular.
O objetivo do documento é potencializar a ação do
movimento sindical na disputa de hegemonia com o
capital financeiro, com os
grandes meios de comunicação e com os setores neoliberais organizados que dão
base política para o bloqueio
às mudanças.
Precisamos disputar os rumos do desenvolvimento,
ampliando alianças com o
movimento social e sindical,
para que o tema do trabalho tenha centralidade, ganha importância estratégica,
o que é fundamental na nossa luta pela igualdade, pela
distribuição de renda, pela
inclusão social

C ONQUISTA

Trabalhadores na Equitextil
aprovam a PLR 2008

Companheiros da Equitextil aprovam a PLR 2008 em assembléia

Em assembléia realizada na
quinta-feira, dia 17, os companheiros da Equitextil aprovaram a proposta da PLR.

A mobilização continua
agora pela proposta para a
compensação do final de
ano.

L UTA

Estado de Greve aprovado na
Rio Negro pela PLR 2008
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Empresa vem demitindo trabalhadores de forma imotivada

Em audiência inicial realizada no dia 14 de julho, o Sin
dicato garantiu a reintegração da companheira Cristiane Gardeli, portadora de
doença ocupacional demitida de forma imotivada no dia
3 de dezembro de 2007.
A LG vem realizando demissões de trabalhadores

portadores de doença ocupacional.
O Sindicato está acompanhando de perto essa situação e orienta os trabalhadores a procurarem o Departamento Jurídico de nossa
entidade para que continuemos essa luta pela reintegração dos lesionados.

Trabalhadores devem se manter mobilizados, afirma o presidente Isaac

Os trabalhadores na Rio
Negro aprovaram o Estado
de Greve em assembléia na
última sexta-feira, dia 18.
Nesta semana acontece

nova negociação entre Sindicato e empresa, e os trabalhadores devem permanecer mobilizados pela conquista da PLR.
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C AMPANHA S ALARIAL

Grupo 9 se divide em dois grupos e
calendário de negociações é definido
A bancada patronal do antigo Grupo 9 se dividiu em
dois grupos de negociação
para a Campanha Salarial
2008.
O Grupo 8 vai reunir as
empresas dos setores de Trefilação e Laminação de Metais
Ferrosos; Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar;
Condutores Elétricos e Trefilação e Laminação de Metais
não Ferrosos; Materiais e
equipamentos ferroviários e
rodoviários; Artefatos de Metais não Ferrosos; Balanças,
Pesos e Medidas e Esquadrias
e Construções Metálicas e
Artefatos de Ferro.
Já o Grupo 2 vai representar as empresas de máquinas
e eletroeletrônicos.

Na sexta-feira, dia 18, os
metalúrgicos da CUT participaram de duas reuniões, a
primeira com bancada do
Grupo 8, cujo coordenador
é o empresário Valdemar Andrade, e a pedido do Grupo
2 foi realizada na seqüência
outra rodada de negociação.
“Ficou claro para nós que
nesta primeira rodada as negociações não serão fáceis,
mas esperamos aprofundar
os temas principais da nossa
Campanha nas próximas rodadas”, disse o presidente da
FEM/CUT-SP, Biro Biro.
No término das negociações, as bancadas patronais
e dos trabalhadores definiram um calendário das próximas rodadas:

Grupo 2:
28/07, às 15h
Dia 23
Coritiba x Ipatinga
Cruzeiro x Goiás
Vitória x Náutico
Inter-RS x São Paulo
Botafogo x Atlético-MG
Portuguesa x Flamengo
Vasco x Fluminense
Dia 24
Palmeiras x Santos
Figueirense x Grêmio
Sport x Atlético-PR
É hora de unidade e mobilização de todos os metalúrgicos do Brasil

"Sem Lutas" não convece mais ninguém

SemLutas não engana mais os trabalhadores na GM de São José

a fazer, e isso está no acordo.
O que o sindicato de São José
fez na verdade foi aumentar a jor-

nada dos trabalhadores, ou seja,
uma retirada de direitos dos trabalhadores.

Tudo isso por causa da incompetência da Conlutas que perdeu o controle da situação, e se
omitiu na defesa dos trabalhadores.
Se houve alguma conquista, ela
foi feita pelos trabalhadores que
fizeram uma grande demonstração de unidade e mobilização,
obrigando a realização de uma assembléia e fazendo o papel que
deveria ser do sindicato.
A quem a Conlutas quer enganar? Porque os trabalhadores
ela não engana mais...

C IPA

O RGANIZAÇÃO

Conferência Internacional comemora
os 30 anos do TIE
De 31 de julho a 2 de agosto o TIE (Transnationals Information Exchange) realiza
em São Bernardo do Campo
a Conferencia Internacional
"TIE 30 anos: Mapeamento
Comparativo e as Novas Tecnologias".
O evento faz parte de uma
série de atividades que o TIE
realizará em 2008 nos países
onde atua com objetivo de
comemorar sua jornada de
ativismo comprometido, debater o futuro do Trabalho, e
criar espaços democráticos
para o debate de novos temas.
Fundado em 1978 como
rede de troca de informa-

TIE - 30 anos promovendo a integração dos trabalhadores e trabalhadoras

ções e experiências entre
Trabalhadores em empresas
transnacionais, o TIE se propõe a participar na tarefa da
construção de conhecimento que parta dos Trabalhado-

Brasileirão 2008 A
jogos desta quarta,
23 e quinta, 24

Grupo 8:
23/07, às 15h - 25/07, às 10h,

D ESCASO

A Conlutas, central à qual é filiado o sindicato dos metalúrgicos
de São José dos Campos, vem
divulgando materiais em sua base
afirmando que "não implantou o
banco de horas" na GM e que o
acordo aprovado não tem flexibilização de jornada.
Isso é mentira das grandes. O
sindicato de São José afirma que
"os trabalhadores tem a possibilidade de fazer uma hora extra
por dia e até dois sábados no
mês".
Na verdade eles são obrigados

Curtas

res, e que seja guia e estímulo para a ação diante da
ofensiva, promovida pelo
Capital, que ameaça acabar
com direitos e conquistas
históricas dos Trabalhadores.

Sindicato faz
Curso de Cipa
nos dias 28, 29 e
30 de julho

A Secretaria de Formação
do Sindicato realiza mais um
curso para Cipeiros nos dias
28, 29 e 30 de julho.
O objetivo é preparar os
cipeiros para a atuação no
chão de fábrica e para a luta
pelas condições seguras de
trabalho.

Resultados da
14ª Rodada do
Campeonato
Amador

Quiririm 0 x 3 Juventus
15 de Nov. 4 x 0 ADC Volks
Nova América 1 x 1 Boca Junior
Independência 1 x 1 Vila S. José
União Op. 2 x 0 Vila S. Geraldo

Equipe da SM
está na Final do
Campeonato das
Indústrias

A equipe da SM Sistemas Modulares enfrenta a
Aços Villares na final do
Campeonato das Indústrias de Futebol de Campo
que acontece no Sesi de
Taubaté no próximo sábado, dia 26 de junho, às 15h.
A entrada é franca.
Compareça e torça pela
equipe da SM.
Fontes: Site Futebol na Rede
e Liga Municipal de Futebol
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Agenda Cultural
TAUBATÉ
FÉRIAS
Brincadeiras Até o dia
27 de
julho
haverá
brincadeiras
especiais para a criançada com a turma da Mônica no espaço de eventos
do Taubaté Shopping. As
atrações foram especialmente preparada pela
equipe Maurício de
Sousa Produções. O
ingresso custa R$ 2 com
direito a 30min de brincadeira. Todas atividades
são acompanhadas por
monitores. A renda será
revertida para entidades
sociais de Taubaté.
SHOW
Ginásio
da Associção Dia 25 de
julho
apresentação da
Dupla
sertaneja Victor & Léo, a
partir das 21h. Atrações
extras após o show.
Menores de 16 anos
acompanhados dos pais.
Ingressos R$ 30 (estudantes, professores e
para quem doar 1 kg de
alimento). Inteira R$ 60.
O endereço é avenida
Juca Esteves, 500. Outras
informações pelo telefone: (12) 3634-8566.
PINDA
Projeto
Guri Inscrições
abertas
para os
cursos de
flauta,
percussão, canto, coral,
cordas, sopro metais e
sopro madeiras, entre
outros. Pólo de Pindamonhangaba, rua Cássio
Pires Salgado, s/n, Araretama, e pólo de Moreira
Cesar, rua Olímpio
Azeredo, 281.Informações (12) 3642-1080.

25

ANOS

CUT prepara grande Assembléia da
Classe Trabalhadora no dia 8 de Agosto
Neste ano a CUT (Central
Única dos Trabalhadores)
comemora seus 25 anos de
lutas e conquistas, e para
marcar essa data, será realizada no dia 8 de agosto uma
grande assembléia mobilizando mais de 10 mil
companheiros(as) para votar o plano de lutas debatido
na 12ª Plenária Nacional que
acontece de 5 a 8 de agosto.
A assembléia será realizada em São Bernardo do Campo, cidade que sediou em
1983 o Congresso de fundação da CUT.
O objetivo desta grande
assembléia é reforçar a unidade de ação da CUT para
as atividades e campanhas
que serão realizadas no segundo semestre.

A CUT foi fundada em 28 de agosto de 1983 e hoje representa 22 milhões de trabalhadores no Brasil

Em seus 25 anos de luta, a
CUT participou do processo de redemocratização de
nosso país, lutou pela garan-

tia de direitos e conquistas
que hoje contemplam a classe trabalhadora.
Hoje a CUT tem cerca de

3.500 sindicatos filiados e
representa mais de 22 milhões de trabalhadores em
todo o Brasil.

E CONOMIA

CUT-SP e Fiesp criam grupo de
trabalho para montar agenda ao País
Durante o ato realizado no
último dia 17, contra a especulação e em defesa dos salários na sede da Fiesp, o presidente Paulo Skaf e diretores
da instituição receberam o
presidente da CUT-SP, Edílson
de Paula Oliveira, e uma delegação de 13 representantes de
diversos sindicatos de trabalhadores.
Empresários e sindicalistas
decidiram criar uma agenda
comum de trabalho que atendam interesses nacionais, cujo

Dirigentes sindicais e empresários durante encontro ocorrido na Fiesp

foco, em um primeiro momento, será o combate à inflação e
juros.
Uma preocupação comum

levantada durante a reunião é
a inflação, cujo tema na mídia
tem influenciado a sociedade
de forma negativa. Isto, na ava-

liação de empresários e sindicalistas, tem ofuscado outros
pontos para um debate nacional mais amplo e construtivo.
“Acho que foi um encontro
bastante positivo.As questões
são comuns, hoje existe uma
preocupação tanto da Fiesp
quanto da CUT em relação à
inflação, taxa de juros. Dessa
reunião sai uma boa perspectiva das duas entidades construírem juntas uma agenda
propositiva ao País”, disse o
presidente da CUT-SP.

D ESENVOLVIMENTO

Contratações na Volkswagen puxam a alta dos
empregos em Taubaté
Levantamento do Ministério
do Trabalho, aponta que Taubaté teve alta de 170% no saldo
de empregos com carteira assinada no primeiro semestre
deste ano, em comparação com
o mesmo período de 2007.
Segundo matéria do jornal
ValeParaibano, a indústria é
apontada como a principal alavanca do emprego no município, principalmente a automotiva, representada pelaVolkswagen, e sua cadeia produtiva nas
Autopeças.

Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, o levantamento do Ministério do Trabalho comprova o panorama
de acordos e negociações positivas que garantiram a vinda
de investimentos para a Volks
de Taubaté, a geração de empregos e a garantia dos direitos dos trabalhadores.
De janeiro a junho, foram
admitidos 19.445 trabalhadores na cidade contra 15.747
demissões. O saldo foi de
3.698 vagas.

O município de Taubaté teve o maior número de contratações na região

