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S OCIAL

E DUCAÇÃO

CUT promove seminário nacional
de portadores de deficiências
A CUT (Central Única dos
Trabalhadores) promove no
dia 31 de maio, em São Paulo, o "Seminário Nacional de
Trabalhadores(as) com deficiência da CUT: Qualidade
de vida e desafios para o
mundo do trabalho".
O objetivo deste Seminário é discutir o mercado de
trabalho, a Lei de Cotas, o
Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Convenção da
ONU e as tarefas da CUT
relacionada aos temas.
O evento tem como público alvo os dirigentes sindicais cutistas, visando a
atividade junto aos trabalhadores portadores de
necessidades especiais e
deficiências.

Isaac, professor Luis Otávio e os diretores Baiano e Margarida

CUT garante respeito aos trabalhadores portadores de deficiências

F UTSAL

Equipes do Vale participam da
Copa Jubileu de Prata da CUT
A Copa Jubileu de Prata da
CUT já está em andamento
e com a participação de mais
de quatro mil atletas, divididos em 256 equipes, que disputarão o torneio em 8 regiões do Estado de São Paulo. O torneio vai terminar em
agosto, mês de fundação da
Central.
O Vale do Paraíba conta
com a participação das equipes SM Sistemas Modulares,
Daruma, Curto Circuito, Daido, Masca Fumo, Autoliv, São
Paulinho, LG 1 SMT Celular,
SMT e Ford (Taubaté); Águia
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Sindicato firma convênio
com a FAPI em Pinda

Dia 1º:
SM x Daruma
União Litoral x Curto
Circuito
Águia do Vale x Daido

do Vale e Fundas (São José
dos Campos) e União do Litoral (Ubatuba).
A 1ª e 2ª rodadas regionais
acontecem nos dias 1º, 8 e
15 de junho no Sesi de Taubaté com os seguintes jogos:

Na última terça-feira, dia
20, o Sindicato e a Fapi (Faculdade de Pindamonhangaba) firmaram convênio que
garante aos sócios e dependentes do Sindicato um desconto de 20% no valor das
mensalidades.
A assinatura do convênio
aconteceu na sede da Fapi
com a presença do presidente do Sindicato, Isaac do Car-

mo, do presidente da Fapi,
Prof. Luís Otávio Palhari, do
diretor social do Sindicato,
Raimundo Dias Pires (Baiano) e da diretora do Comitê
Sindical dos Aposentados,
Margarida Moreno.
Nas próximas edições de
nosso jornal você vai conhecer mais sobre a Fapi, sobre
seus cursos e como se beneficiar de mais este convênio.

O RGANIZAÇÃO

Assembléia elege delegados
para Plenárias Nacional e
Estadual da CUT

Dia 08:
Masca Fumo x Autoliv
São Paulinho x SMT
LG SMT Celular xVenc. Jogo 1
Dia 15:
Venc. Jogo 4 x Ford
Venc. Jogo 2 x Fundas
Local: Sesi de Taubaté

U NIDADE

Campanha de
Sindicalização na Cibi
e Feeling
Nesta semana continua a
Campanha de Sindicalização
2008 nas empresas Cibi e Feeling.
Nesta terça-feira, dia 27, a
campanha acontece na Cibi, e
na quarta e quinta-feira, dias 28
e 29, a mobilização é na Feeling.
Não fique só, fique sócio e
ajude a fortalecer a categoria
metalúrgica.
Além disso você tem benefícios como atendimento jurídico, convênios diversos e
colônia de férias em Ubatuba.

Assembléia aprova os nomes dos delegados para a Plenária Nacional

Na quarta-feira, dia 21, foram eleitos em assembléia na
sede do Sindicato os delegados dos metalúrgicos de Taubaté para as Plenárias Estatutárias das CUTs Estadual e
Nacional.
Para a plenária da CUT Estadual, que acontece nos dias
19, 20 e 21 de junho foram

eleitos como delegados os
companheiros Isaac do Carmo (Volks), Nega (Volks) e
Adriano (Metalbages).
Para a Plenária Nacional,
que será realizada nos dias
5, 6, 7 e 8 de agosto foi escolhido como delegado o companheiro Isaac do Carmo,
presidente do Sindicato.

Delegados Eleitos:

Adriano
(Metalbages)
(Plenária Estadual)

Isaac do Carmo
(Volkswagen)
(Estadual e Nacional)

Cristiane “Nega”
(Volkswagen)
(Plenária Estadual)
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V OLKSWAGEN

Acordo gera empregos e deve
injetar R$ 2 milhões na economia

Boas negociações e acordos vem garantindo vitórias para os trabalhadores e para a economia da região

A Volkswagen anunciou na
semana passada a contratação
de 181 trabalhadores na unidade de Taubaté para atender
a demanda de produção e das
vendas do mercado automobilístico. Os novos contratados iniciam suas atividades na

produção da Volkswagen no
dia 2 de junho.
A demanda da Volkswagen
é reflexo do aumento das
vendas do setor.
Com o acordo e as contratações, nos próximos oito
meses serão injetados cerca

de R$ 1,6 milhões na economia de Taubaté e da região,
podendo este valor chegar a
mais de R$ 2 milhões, pois
estes 181 contratados terão
direito à 2ª parcela da PLR.
"O Sindicato vê com bons
olhos a contratação destes

181 trabalhadores na Volkswagen, pois significa geração de emprego e renda no
município", afirmou o presidente do Sindicato, Isaac do
Carmo.
Para o presidente Isaac, a
contratação também representa a criação de cerca de
700 empregos na cadeia produtiva que envolve as empresas de Autopeças.
"Estas 181 contratações na
Volkswagen demonstram o
resultado das boas negociações e acordos para os trabalhadores que o Sindicato
vem construindo, na busca do
desenvolvimento econômico
para a região e a ampliação
dos direitos e conquistas dos
trabalhadores", disse ainda o
presidente Isaac.

O RGANIZAÇÃO

CUT é a central sindical mais representativa do Brasil,
aponta recadastramento do Ministério do Trabalho
A CUT (Central Única dos
Trabalhadores) chega aos
seus 25 anos como a central
sindical mais representativa
da classe trabalhadora no
Brasil.
A informação é apontada
pelo recadastramento sindical realizado pelo Ministério
do Trabalho.
Das entidades já recadastradas, 42,3% são filiadas à
CUT.

CUT é a central mais representativa dos trabalhadores brasileiros

D ESRESPEITO

C IPA

Transporte é motivo de indignação na
LG Electronics

O Sindicato informa que
está tomando junto à direção da LG Electronics as devidas providências para que
os problemas do transporte dos trabalhadores seja
resolvido.

A Força Sindical vem em
segundo lugar, com 19% e a
CTB tem 4,5%.
Esse dado mostra que o
momento é oportuno para
levar às ruas as bandeiras de
luta da CUT como a Redução da Jornada de Trabalho
e também mostra o quanto
a classe trabalhadora avançou em matéria de organização no local de trabalho, direitos e conquistas.

No 2º turno do celular, os
trabalhadores vêm colocando em risco a própria
vida para contribuir com as
Horas Extras solicitadas
pela empresa e ficam expostos ao risco de assaltos

e violência entre outros,
porque acabam tendo que
descer a até três quadras de
casa.
Se o problema continuar,
os trabalhadores devem
procurar o CSE.

Trabalhadores
elegem Cipa
2008 na Mextra

Na próxima segunda-feira,
dia 2, acontece a eleição da
Cipa 2008 dos trabalhadores
na Mextra.
A eleição acontecerá no
horário das 8h às 17h no auditório de treinamento.
A apuração acontece no
dia 4 de junho às 8h.
Participe!!!

Curtas
UNITAU promove
os 44º Jogos
Universitários
de Taubaté

A Universidade de Taubaté (UNITAU) realiza
nesta semana (de 26 a 31
de maio), o 44º Jogos Universitários de Taubaté
(JUTA) - competição que
envolve alunos de todos
os cursos da Instituição.
Neste ano, o evento será
promovido em parceria
com a Secretaria de Esportes de Taubaté e serão
disputadas 12 modalidades esportivas, nas categorias feminina e masculina:
damas, atletismo, bilhar,
truco, futebol society, tênis de mesa, futsal, xadrez,
handebol, dominó, vôlei e
basquete.
Os jogos serão disputados no Diretório Central
dos Estudantes (DCE), na
Escola de Futebol Oficial
do Santos “Meninos da
Vila” e no SESI.
Os atletas classificados
nas 1ª, 2ª e 3ª posições de
cada modalidade serão
premiados com medalhas.
Haverá, também, entrega
de troféus para os campeões gerais.

Resultados da
6ª Rodada do
Campeonato
Amador

Juventus 2 x 2 Boca Junior
Quiririm 0 x 1 Vila S. Geraldo
ADC Volks 1 x 2 União Op.
Nova América 1 x 5 Vila S. José
15 de Nov. 1 x 3 Independ.

Jogos da 7ª Rodada:
Vila S. José x Juventus
Boca Junior x Vila S. Geraldo
Quiririm x ADC Volks
União Op. x 15 de Nov.
Independ. x Nova América
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Agenda Cultural
TAUBATÉ
EXPOSIÇÃO
Tokiogaqui - Até
29 de
junho,
exposição
em homenagem
aos 100 anos da imigração japonesa no Brasil
apresentando o intercânbio artístico e cultural
entre oriente e ocidente.
Sesc. Avenida Engenheiro
Milton de Alvarenga
Peixoto, 1264. Informações (12) 3634-4000.
CURSOS
Xilogravura Inscrições
abertas
até dia 31
para o
workshop
com o gravador André de
Miranda. R$ 30 (para
filiados da Associação
Oswaldo Goeldi) R$ 60
(para não filiados). Rua
Virgílio Valério, 57,
centro, Quiririm. Informações (12) 2686-1791 e
9772-0294.
EVENTOS
Palestra
- Dia 29,
às 19h,
palestra
"Arte e
Cultura
Japonesa",
com a pesquisadora
Christine Greiner, doutora pelo Programa de
Comunicação e Semiótica da PUC. Grátis. Sesc.
Informações (12) 36344000.
Festa do
Nordestino De 29 de
maio a 15
de junho
acontece
a 3ª Festa do Nordestino
do Bairro do Bonfim em
Taubaté. A festa tem
atrações como barracas
de comidas típicas do
Nordeste, Parque de
Diversões e shows de
forró. Informações com
Betinho pelo telefone
(12) 9153-1768.

C ONQUISTAS

Chegou a Hora: 28 de Maio
Dia Nacional de Mobilização e Luta!
Essa é a Pauta de Lutas
da Classe trabalhadora:

Nesta quarta-feira, dia 28,
a classe trabalhadora volta às
ruas em mais um Dia Nacional de Mobilização e Luta! De
Norte a Sul do país, trabalhadores e trabalhadoras representando os mais diversos
ramos e categorias estarão
mobilizados em defesa da
Redução da Jornada de Trabalho sem Redução de Salário e pela ratificação das
Convenções 151 e 158 da
OIT – Organização Internacional do Trabalho.
Atos públicos, paralisações
e passeatas, convocadas pela

CUT, serão realizadas em
todo o país, de forma a mobilizar a sociedade brasileira
e sensibilizar o Congresso
Nacional para a aprovação de
medidas que representam
melhorias efetivas nas relações de trabalho de milhões
de homens e mulheres que
constroem o Brasil. Precisamos aproveitar o bom momento da economia e fazer
com que o crescimento se
traduza em mais empregos,
redistribuição de renda, garantia de direitos e ampliação de conquistas.

Redução da Jornada de Trabalho: de 44 para 40
horas semanais. Além de gerar mais de dois milhões de
empregos, gera saúde e qualidade de vida, já que possibilita ao trabalhador e à trabalhadora, mais tempo para
o estudo, lazer, descanso e convívio familiar.
Ratificação da Convenção 151: estabelece o direito à negociação coletiva no serviço público. Contribuirá para a valorização dos serviços públicos, alvo do
desprezo e do abandono de políticas neoliberais de sucateamento e privatizações.
Ratificação da Convenção 158: coíbe a demissão
sem justa causa, pois estabelece critérios, pondo freio
ao desrespeito e à total insegurança vigentes, onde o
funcionário é jogado no olho da rua ao bel-prazer do
empregador.

CUT Vale do Paraíba realiza ato pela
Redução da Jornada em Pindamonhangaba
A CUT Vale do Paraíba
promove um ato unificado
pela Redução da Jornada de
Trabalho nesta quarta-feira,
dia 28, das 16h às 20h, na
Praça Monsenhor Marcondes na cidade de Pindamonhangaba.
O ato público contará com
a presença de lideranças sindicais e autoridades.

Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, o ato
tem como objetivo mostrar
para a população a importância da Redução da Jornada
de Trabalho.
“A população deve tomar
conhecimento dos benefícios da redução da jornada,
como a geração de postos
de trabalho e de renda, bem

como a melhoria da qualidade de vida”, afirma o presidente Isaac.
O evento contará com
apresentações artísticas e
será distribuído um material sobre a importância da
Redução de Jornada e a origem desta luta histórica da
CUT (Central Única dos Trabalhadores).

Abaixo assinado pela redução da
jornada de trabalho

CONTRA - MÃO

Cameron tenta impor jornada de
trabalho maior aos trabalhadores
Na contra-mão da luta
pela redução da jornada de
trabalho, a Cameron comunicou informalmente aos trabalhadores dos setores de
montagem, pintura, calderaria e solda manual que a partir de 10 de junho passarão
a fazer três turnos de trabalho com 2 sábados normais
de trabalho no mês.
O Sindicato e os trabalhadores repudiam tal atitude e
comunicam que não vão
aceitar a mudança de horário de trabalho de forma unilateral (sem acordo com os
trabalhadores) até porque a
proposta já foi rejeitada em

assembléia recentemente.
Ademais existe a questão
que nos últimos 9 anos os
trabalhadores desses setores sempre trabalharam em
jornadas mais favoráveis:
1º Turno - de segunda a
sexta com 42,50 horas semanais com sábados como
hora extra.
2º Turno - de segunda a
sexta com 41,25 horas semanais com sábados como
hora extra.
3º Turno com 38,30 horas
semanais com sábados
como hora extra.
A alteração fere o artigo
468 da CLT, pois a condição

de trabalho mais benéfica
implantada pela própria empresa aderem aos contratos
de trabalho dos empregados, não podendo ser mais
alterado unilateralmente,
sem a aprovação dos trabalhadores.
Nos contratos individuais
de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e, ainda assim, desde que não resultem, direta
ou indiretamente, prejuízo
ao empregado.
Outro ponto importante é
a supressão das horas extras
habituais de acordo com a

súmula 291 do TST.
A supressão pelo empregador das horas extras prestadas com habitualidade durante pelo menos 1 ano ou
fração igual ou superior a 6
meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a
média das horas suplementares efetivamente trabalhadas nos últimos 12 meses,
multiplicada pelo valor da
hora extra do dia da supressão.
O Sindicato espera que a
empresa retroceda de sua
decisão e negocie a questão
com os trabalhadores.

