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R ESPEITO

Negociações salariais em 2007
repõem poder aquisitivo
Em 2007, 96% das 715 negociações salariais analisadas pelo SAS-DIEESE asseguraram, no mínimo, a incorporação das perdas
ocorridas desde a database anterior, resultado semelhante ao observado em
2006. É o quarto ano consecutivo em que mais de
70% das negociações analisadas conseguem repor seu
poder aquisitivo quando o
reajuste obtido é comparado ao Índice Nacional de
Preços ao Consumidor
(INPC), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
parâmetro tradicionalmen-

VITÓRIA

DO

te utilizado nas reivindicações salariais.
Desde a criação do SASDIEESE, em 1996, esse é o
mais longo período em que
predominam negociações

que asseguram aumentos
reais de salário. Entre 1996
e 2003, apenas por duas
vezes essa proporção superou a casa dos 50%.
O ano de 2007 ficará marcado como mais um período de conquistas para os trabalhadores brasileiros no
campo da negociação salarial. Esses resultados favoráveis
decorrem da configuração
de um ambiente propício à
negociação coletiva dado,
entre outros fatores, pela
estabilidade inflacionária,
pelo crescimento econômico e pela queda nas taxas de
desemprego, além da ação
sindical.

POVO

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

nhum dos grupos anteriormente interessados em arrematar a CESP apresentou
as garantias para participar
do leilão que o governo do
tucano Serra insistia em realizar.
Com certeza foi uma grande vitória para o povo de

São Paulo, e esperamos que
o governador Serra aprenda
que é necessário governar
com a participação popular
e discutir com as diversas
camadas da sociedade decisões importantes como a
venda de uma companhia
estratégica como a Cesp.

S OLIDARIEDADE

Campanha do Agasalho
tem reunião nesta
sexta-feira, dia 4
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A Direção do Sindicato informa a todos os TRABALHADORES SÓCIOS que a
devolução do imposto sindical será feita normalmente
como em todos os anos. Portanto, a parte que cabe ao
Sindicato (60% do valor descontado) será devolvida e
informada futuramente a to-

dos os sócios.
Essa é mais uma demonstração de que as entidades
sindicais comprometidas
com os trabalhadores não
necessitam dessa cobrança
oficial para defenderem os
interesses da categoria.
Por isso, o nosso Sindicato
defende o princípio da CUT
pelo fim do imposto sindical
como está no projeto de lei
da Reforma Sindical.
Portanto ao devolver o
imposto sindical aos TRABALHADORES SÓCIOS, os
sindicatos devem ampliar a
Organização no Local de Trabalho e conseqüentemente a
ampliação do número de sócios, e essa tem sido a meta
constante da nossa Direção.

J URÍDICO

Fracassa a tentativa do PSDB de
privatização do patrimônio público
O leilão de privatização da
Companhia Energética de
São Paulo (Cesp) fracassou
pela terceira vez consecutiva e representou uma derrota política para o governador José Serra, frustrando
mais uma manobra do projeto neoliberal tucano para
privatizar o patrimônio público.
O novo fracasso é resultado da pressão e da resistência da CUT, em sua luta
contra o sucateamento do
Estado e do patrimônio público.
Na terça-feira, dia 25, ne-

Sindicato faz devolução do
Imposto Sindical

O Sindicato convoca as
entidades assistenciais de
Taubaté e região para a reunião de organização da Campanha do Agasalho 2008 que
acontecerá nesta sexta-feira,
dia 4, às 9h.
Participe da reunião e cadastre sua entidade assistencial em mais esta iniciativa
de solidariedade pela população carente.
A sede do Sindicato fica na
rua Urupês, 98, no bairro
Chácara do Visconde.

A organização já definiu a
data para a realização da Campanha do Agasalho 2008, que
será no domingo, dia 18 de
maio, no horário das 8h às 15h.

Trabalhador conquista
reintegração na Cameron

O advogado Dr Charles, o companheiro Pedrinho e o diretor Juarez Estevam

O Sindicato garantiu na
sexta-feira, dia 28, a reintegração do companheiro Pedro Simões na Cameron.
O companheiro foi demitido pela empresa de maneira injustificada e arbitrária no dia 25 de julho de
2006.

A demissão de Pedro, que
trabalhava há 9 anos na Cameron, também desrespeitou o acordo de turno 2x2
em vigência, que não permite demissões de trabalhadores.
Parabéns ao companheiro
Pedro pela vitória

Comunicado
A Direção do Sindicato
informa que na última sextafeira, dia 28, o metalúrgico
Valdir Francisco Martins, do
CSE Volkswagen da gestão
2007 - 2010, renunciou por
livre e espontânea vontade
ao seu mandato sindical.
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Sindicato não abre mão do reajuste
de 12% para os contratados em 2007
Em assembléia com os trabalhadores na Volkswagen realizada na última quinta-feira,
dia 27, o Sindicato e a Comissão de Fábrica deixaram bem
claro para a Volkswagen que
não abrem mão do reajuste
salarial de 12% para os 680 trabalhadores contratados por
tempo determinado.
Conforme acordo aprovado
pelos trabalhadores o reajuste seria de 12% após 9 meses
de trabalho, mas a empresa fez
o reajuste no percentual de
7,3%, sob a alegação de que o
percentual restante já teria
sido antecipado nas datas base
de 2006 e 2007.
Entre a convenção coletiva

O presidente Isaac fala aos trabalhadores: “Não abriremos mão dos 12% para os companheiros temporários”.

e o acordo aprovado, os trabalhadores tem a proteção
da norma mais favorável, que
é o acordo que determina

o reajuste de 12%.
O Sindicato e a Comissão de
Fábrica esperam que a situação esteja acertada até o dia 5

de abril e informa que se a situação não for corrigida de
forma negociada, outros encaminhamentos serão adotados.

J UVENTUDE

Metalúrgicos de Taubaté participarão da Conferência
Nacional de Políticas Públicas de Juventude
Os metalúrgicos de Taubaté participaram nos dias 29
e 30 de março da Conferência Estadual da Juventude realizada em São Paulo.
No evento foram escolhidos como representantes da
CUT na Conferência Nacional as companheiras Amanda do CSE da LG, Silvia Resende (Apeoesp Caçapava) e
Richard Rocha (PT-SJC).
O evento contou com debates de temas que serão levados para a Conferência
Nacional de Juventude.

A companheira Amanda da
LG será a única representante dos metalúrgicos da CUT
na Conferência Nacional.
O objetivo das conferências estaduais é levantar propostas para subsidiar o Governo Federal na construção
de políticas públicas para a
juventude.
Os representantes da CUT
apresentaram propostas na
área de Educação e Cultura
como a permanência do jovem na escola de forma qualificada e democrática, e a

Na questão de Trabalho e
Renda foram apresentadas as
propostas da CUT de redução da Jornada de Trabalho,
passe livre ao aprendiz e Programa de Estágio Supervisionado.

PLR

Projeto permite integração social
através do esporte

treinamento de tênis de mesa,
como parte do projeto METTA que visa a integração social através do esporte.

Taubaté perde para
o Votoraty e
continua na zona
de rebaixamento

A equipe do Taubaté perdeu mais uma no Campeonato Paulista da Série A-3,
desta vez, foi para a equipe
do Votoraty, por 2 a 0, na
cidade de Votorantim. Jogando apaticamente, o Alvi Azul
tomou o primeiro gol logo
aos 9 minutos do primeiro
tempo, o que acarretou no
marasmo do Burrão da
Central.
Mesmo com a derrota, o
Taubaté manteve a 17ª colocação no campeonato, já
que os concorrentes diretos Palmeiras B, Independente e União de Mogi também
perderam as suas partidas.
Assim, o time poderá sair da
zona de rebaixamento já na
próxima rodada.

Representantes da Juventude da CUT apresentaram propostas na Conferência

destinação de 7% do PIB para
a Educação.
Também foram apresentadas propostas de políticas
públicas e a criação de Centros de Referências da Juventude.

E SPORTE

Uma parceria entre o Sindicato, o Sesi, Prefeitura e a
Urmet Daruma vai permitir
a inauguração do centro de

Curtas

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 Taubateana.
Para freqüentar os treinamentos, os interessados deverão ser sócios do SESI e
pagar uma taxa mensal de
R$ 10,00 para a manutenção da modalidade, além da
mensalidade do SESI. Informações no SESI com Patrícia pelo telefone (12) 36334699.

Conheça a
Comissão de
PLR da Mubea

Na sexta-feira, dia 28, foi
eleita a Comissão de PLR na
Mubea para as negociações.
Forma eleitos os companheiros Domingos Sávio Bitatti e Adriano Arruda.
Também participará das
negociações o companheiro
Charles do Comitê Sindical
da Mubea.

Guaratinguetá
garante vaga na
semifinal
O Guaratinguetá venceu
o Sertãozinho por 2 a 0.
Com o resultado, garantiu
a classificação nas semifinais
do Campeonato Paulista
pela primeira vez na história do time da região, que
fechou a 18ª e penúltima
rodada sustentando a liderança.
A rodada que definirá as
semifinais do Paulistão acontece no domingo, dia 6, com
todos os jogos às 16h.
Confira os jogos:
Santos x Ponte Preta
São Paulo x Juventus
Barueri x Palmeiras
Noroeste x Corinthians
Guarani x Rio Preto
Sertãozinho x Portuguesa
São Caetano x Mirassol
Marília x Rio Claro
Paulista x Bragantino
Ituano x Guaratinguetá
Fontes: Folha On Line
e site Burro da Central
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CURSO
A UNITAU
está com
inscrições
abertas
para o
curso
gratuito de
“Cuidador Familiar:
Cuidando de Idosos”,
voltado às pessoas que
trabalham em domicílios
ou em Instituições. Com
o objetivo de ensinar
como cuidar melhor dos
idosos, o curso abordará
como lidar com as alterações clínicas durante o
processo de envelhecimento e os cuidados
básicos de higiene,
alimentação, locomoção
e exercícios, entre
outras atividades.
Durante o aprendizado,
os alunos receberão
informações sobre
técnicas de massagem,
de prevenção de quedas,
de adaptações ao ambiente entre outros.
As inscrições podem ser
feitas na secretaria da
Pró-Reitoria de Extensão
e Relações Comunitárias
(PREX), na Av. Nove de
Julho, nº 199, de segunda
a sexta-feira, das 8h às
12h e das 14h às 18h.
Mais informações pelo
telefone (12) 3625-4727.
TEATRO
O Núcleo do
Brecht e
a Associação de
Taubaté
promovem um
curso de
teatro, com duração de
quarenta e oito horas,
totalizando três meses
de curso.
O curso sempre acontece aos domingos, das 14h
às 18h, na Associação de
Taubaté, à Rua Juca
Esteves, 500, centro de
Taubaté.
As inscrições podem ser
feitas na secretaria do
clube no horário comercial. Maiores informações pelo telefone (12)
9116 3239 com João
Angelo.
Fonte: Jornal ValeParaibano

Ações do Governo Lula garantem
desenvolvimento no Vale do Paraíba
O balanço das ações do
Governo Lula no Vale do Paraíba até o mês de março de
2008 revela que cerca de R$
20 milhões já foram investidos pelo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) em
obras de saneamento, habitação e manutenção de rodovias entre outras ações.
Só em Taubaté, o PAC tem
destinado uma verba de R$
13,2 milhões para a construção de uma estação de tratamento de esgoto.
Nas obras estruturais, a
ampliação da Revap em São
José dos Campos gerou
8.400 empregos com um investimento total de R$ 3,4
bilhões.
A educação também tem
recebido grandes investimentos com o PDE (Plano de
Desenvolvimento da Educa-

Agência Brasil

TAUBATÉ

PAC

O Governo Lula cumpre seu compromisso de promover um desenvolvimento sustentado com igualdade social

ção) com cerca de 50 programas em parceria com os municípios para melhorar a educaçao básica na região.
Programas como o Caminho da Escola, que financia a
compra de ônibus escolares
para transporte de alunos da

Zona Rural, e o Proinfancia,
para construção de escolas
infantis nos municípios, já
benficiam cerca de 18 cidades da região.
O Pro Uni (Programa Universidade Para Todos) já beneficiou 581 estudantes em

Taubaté no período de 2005
a 2008 e no Vale do Paraíba
o total de bolsas ofertadas
no período foi de 5863.
O Governo Lula cumpre seu
compromisso de promover
um desenvolvimento sustentado com igualdade social.

U NIDADE

Encontros nacionais de trabalhadores na Ford
e na LG Electronics fortalecem a organização
Nesta semana acontecem
dois eventos de grande importância para a organização no local de trabalho e
para a unidade da luta em
caráter nacional.
Nos dias 4 e 5 de abril
acontece em São Bernardo
do Campo o 4º Encontro
Nacional dos Trabalhadores
na Forde na LG Electronics.
O encontro contará com
a presença do companheiro
Aleksei Etmanov, presidente do Comitê Sindical dos
Trabalhadores na Ford da

A unidade dos trabalhadores é importante para a garantia de conquistas

Rússia e durante o evento
serão debatidos temas
como a organização dos tra-

balhadores, e o cotidiano de
cada unidade da Ford no
Brasil.

Também nos dias 4 e 5
acontece o 1º Encontro Nacional dos Trabalhadores na
LG Electronics, com o objetivo de unir forças para melhorar as condições de trabalho e potencializar a ação
sindical.
O Encontro contará com
a participação dos membros
do CSE da LG de Taubaté e
de dirigentes sindicais da LG
de Manaus.
Os dois encontros contam com o apoio do TIE Brasil na organização.

D EMOCRACIA

Metalúrgicos de Sorocaba elegem nova
Diretoria do Sindicato
Nos dias 26, 27 e 28 de
março foi eleita a nova Diretoria Executiva, Conselho
da Direção e Conselho Fiscal do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, entidade
que também adota o sistema
de Comitês Sindicais de Empresas.
A Chapa 1 da CUT registrou 97% dos votos válidos
reelegendo como presidente o companheiro Izídio de

Brito Correia e a nova Diretoria da entidade.
Foram registrados 8.299
votos, sendo 220 brancos e
39 nulos.
Parabéns aos metalúrgicos
de Sorocaba pela demonstração de democracia.
Taubaté participou da eleição com os dirigentes sindicais
Lambari, Gilberto,Tiguera, Pedrinho, Margarida, Marinalva,
Bira, Banha e Lourenço.
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A Chapa 1 da CUT foi eleita e o companheiro Izídio reeleito presidente

