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D EBATE

V ITÓRIA

Trabalhadores aprovam PLR 2008
na Rio Negro após mobilização

Parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras na Rio Negro pela mobilização e unidade nesta luta pela PLR 2008

Após um longo período de
negociação, os trabalhadores
na Rio Negro aprovaram a
PLR 2008 em assembléia realizada na sexta-feira, dia 25.
Os companheiros estavam
mobilizados em estado de
greve pela PLR, que já havia

sido rejeitada no dia 18 de
julho.
A proposta aprovada garantiu aos trabalhadores um aumento médio de 37,5% no valor da PLR em relação a 2007.
Além disso, os trabalhadores também conquistaram a

mudança na fórmula de cálculo, que agora contempla a
todos com os mesmos valores de PLR no fechamento.
Parabéns a todos os trabalhadores na Rio Negro pela
demonstração de unidade e
mobilização.

F ORMAÇÃO

Cipeiros das médias e pequenas empresas participam do Curso de Formação

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

Aconteceu nos dias 25 e 26
de julho em São Paulo o 2º
Encontro Nacional da Juventude Metalúrgica da CNM/
CUT que debateu os problemas dos jovens nos locais de
trabalho.
Entre os principais temas levantados no debate ficaram a
qualificação profissional, as dificuldades para chegar ao 3º
Grau, o desemprego, a alta rotatividade nas empresas e a falta de políticas públicas nas áreas de cultura e lazer.
O encontro apontou 15 tarefas a serem cumpridas até
2009, como o desenvolvimento de formação específica para
os jovens, criação dos coletivos regionais e locais para os
jovens, campanhas de sindicalização e seminários sobre
educação entre outras.
"Durante o governo Lula, a

juventude teve um amplo espaço de debate no campo das
políticas públicas que aconteceram por meio da criação da
Secretaria Nacional da Juventude e das Conferências que
debateram temas como emprego, educação e diversidade,
que somadas às nossas ações
sindicais podem trazer melhoras na vida da juventude brasileira", disse a companheira
Michele Ida Ciciliato, do CSE
LG e secretaria de políticas sociais da CNM/CUT.
Também participou do evento o companheiro Fábio de
Godoy, do CSE LG e Secretário
Geral Adjunto do Sindicato.
O encontro também debateu a criação de um projeto de
parceria internaconal que vai
se desenvolver sobre a perspectiva da globalização e da
cadeia produtiva.

O MISSÃO

Curso reúne Cipeiros das médias e
pequenas empresas

A Secretaria de Formação
do Sindicato em parceria
com a Escola Sindical São
Paulo da CUT até quartafeira,dia 30, mais um curso

2°Encontro Nacional da
Juventude Metalúrgica

de formação para Cipeiros.
O curso está sendo realizado na sede da Faculdade
Comunitária de Taubaté e
reúne Cipeiros das pequenas

e médias empresas como
Autometal, Autoliv, Comau,
Copreci, Daido, Daruma,
Metalbages, Pelzer, Pro Serv,
SG Logística, SM Sistemas
Modulares e KMAB.
O objetivo do curso é preparar os Cipeiros para a atuação no chão de fábrica e
para a luta pelas condições
seguras de trabalho com temas como O Papel e Atuação do Cipeiro, Legislação,
Mapa de Risco e Organização no Local de Trabalho.

C ONQUISTA

Trabalhadores na Metalbages
conquistam aumento dos
adicionais de horas extras

LG mostra descaso com a
segurança dos trabalhadores

O Sindicato e o CSE LG
repudiam a atitude truculenta
da empresa que não liberou
seus Cipeiros para participação do curso de formação.
Isso mostra um descaso da
empresa com a prevenção de
acidentes de trabalho e com

a formação dos Cipeiros para
o trabalho de melhoria das
condições de segurança.
Sem falar que isso também
mostra uma total falta de respeito com os trabalhadores
e trabalhadoras na LG.
Atitude lamentável.

U NIDADE
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Unidade garante conquistas para os trabalhadores na Metalbages

Em negociação realizada na
quinta-feira, dia 24, os trabalhadores na Metalbages conquistaram o aumento dos
adicionais de horas extras.
O aumento elevou o adicional a um percentual acima do que determina a legis-

lação trabalhista.
Essa negociação demonstra respeito para com os trabalhadores e os contempla
com um adicional de acordo
com a produção da empresa. Parabéns a todos os trabalhadores na Metalbages.

Nesta semana o Sindicato
continua com sua Campanha
de Sindicalização nas empresas da base.
Nos dias 29, 30 e 31 a campanha será realizada na em-

presa Rio Negro.
Nos dias 31 e 1º de agosto
a campanha sera realizada na
Autoliv.
Fortaleça sua categoria, fique sócio do Sindicato!!!
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D ESENVOLVIMENTO

Pesquisa da Unitau mostra redução
do desemprego em Taubaté

Em Taubaté nos últimos 12 meses foram empregados 5.575 trabalhadores com redução de 9,72% no nível de desemprego

O Nupes (Núcleo de Pesquisa Econômico-Sociais da
Unitau) apresentou na semana passada um relatório
que indica a redução de

9,72% no nível de desemprego na cidade de Taubaté,
sendo a menor taxa desde
2005.
Além de apresentar a me-

nor taxa de desemprego, a
pesquisa também apresenta
uma redução de desemprego tanto para homens e mulheres, como para jovens

entre 14 e 24 anos, que é a
faixa etária com maior número de desempregados.
A pesquisa é realizada por
meio de um questionário,
que pode apresentar uma
margem de erro de até 4%,
e segue os padrões do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Em relação ao último quadrimestre, que foi apresentado em fevereiro, o índice
de desemprego era maior, o
que acontece no período
em que muitos recém-formados dos cursos superiores ou técnicos estão à procura de emprego.
Em Taubaté nos últimos 12
meses foram empregados
5.575 trabalhadores.

E CONOMIA

Curtas
Brasil bate Itália e
conquista Mundial
de futebol de areia

O Brasil confirmou o
favoritismo e conquistou
o Mundial do futebol de
areia da Fifa, neste domingo, dia 27, após bater a Itália por 5 a 3, na final, em
torneio realizado em
Marselha, na França.
Os gols do Brasil foram
marcados por Bruno e
Sidnei, com dois gols cada,
e André. Palmacci, Pasquali
e Maradona fizeram os
gols da Itália.

Brasileirão 2008 A
jogos desta quarta,
30 e quinta, 31

Taubaté está entre as 50 melhores
cidades no país em vagas de trabalho
O Ministério do Trabalho
divulgou na semana passada
um ranking no qual a cidade
de Taubaté aparece entre as
50 cidades do interior do
país com melhor saldo de
empregos no mês de junho.
O ranking foi elaborado com
base no Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados do Ministério.
Taubaté ficou à frente de 10

ENQUANTO

Mobilizações dos trabalhadores garantiram investimentos para Taubaté

capitais e de grandes cidades
como Ribeirão Preto e Santos.
Segundo o Ministério, o
parque industrial da cidade é

responsável pelo aumento
dos empregos na cidade, graças ao bom momento que
passa a indústria automotiva,

PLR

ISSO ...

Avibrás de São José pede recuperação
judicial e demite trabalhadores
Esse é mais um triste capítulo da história de inconpetência da Semlutas, frente ao
sindicato dos metalúrgicos
de São José dos Campos.
Após as 350 demissões que
“pegaram de surpresa” o sindicato de São José, a Avibrás
anunciou no dia 14 de julho
o pedido de recuperação judicial (a antiga concordata).
Na página da internet do
sindicato de São José, um diretor de base da Avibrás teve
a coragem de afirmar que “a
situação é pior do que imaginávamos” e que “os trabalhadores terão que se mobilizar para garantir seus direitos”.

de autopeças e de máquinas.
Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, a
abertura de novos postos de
trabalho no município é fruto de um longo processo de
luta dos trabalhadores pela
garantia de investimentos
como por exemplo na Volkswagen, que em 12 meses
já gerou 1.200 contratações
diretas.

Até quando São José vai sofrer com tanta inconpetência?

Mais uma vez a Semlutas se
omite de sua obrigação de
defender os empregos dos
trabalhadores e infelizmente veremos a Avibrás tomar
o mesmo rumo de empresas

como Solectron, LG Philips,
Fundição da GM, Elevadores
Kone entre várias outras.
Até quando os metalúrgicos de São José vão sofrer
com tanta inconpetência?

Eleita a
Comissão de
PLR 2008
na Iramec

No dia 23 de julho foi eleita a Comissão de PLR 2008
da Iramec.
Foram eleitos os companheiros Sidmar Barrinha, Luis
Carlos dos Santos e Cristian
Martins.
Parabéns aos companheiros.

Dia 30
Vitória x Atlético-PR
Cruzeiro x Náutico
Portuguesa x Fluminense
Botafogo x Goiás
Inter-RS x Santos
Figueirense x São Paulo
Palmeiras x Flamengo
Dia 31
Coritiba x Grêmio
Vasco x Atlético-MG
Sport x Ipatinga

Resultados da
15ª Rodada do
Campeonato
Amador

Vila S. Geraldo 2 x 0 Quiririm
União Op. 2 x 1 ADC Volks
Vila S. José 3 x 1 Nova América
Independ. 1 x 1 XV de Nov.
O jogo entres as equipes Boca
Junior e Juventus não foi
realizado neste rodada.
Fontes: Site Futebol na Rede
e Liga Municipal de Futebol
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Agenda Cultural
TAUBATÉ
TEATRO
Workshop
- O Sesc
promove
na terçafeira, 29, às
19h30, o
workshop
de teatro
“A história, hoje e agora”, com a
atriz Esther Góes.
A inscrição para comerciários é de R$ 3. Usuários do Sesc, estudantes e
pessoas com mais de 60
anos devem pagar R$ 6.
Para outros interessados,
o preço é R$ 12.
Infprmações pelo telefone (12) 3634-4000.
FESTAS
Mutley Festa
Trash
Night, o
melhor do
pior dos
anos 80.
Apresentação da
banda The Cafonas
Tropical Band Show.
Dia 8, no Mutley Music
Bar Rua: Jacques Félix,
297 - Tel: (12) 3632-5540.

M ONTADORAS

Trabalhadores na Ford mobilizados
para a Campanha Salarial 2008

Presidente Isaac fala aos companheiros da Ford sobre a Campanha Salarial 2008 e suas bandeiras de luta

Na sexta-feira, dia 25, os
trabalhadores na Ford estiveram mobilizados em uma
assembléia que teve como
tema a Campanha Salarial

das Montadoras para 2008.
Taubaté é a segunda maior base das Montadoras no
Estado de São Paulo com
7.187 trabalhadores nas

empresas Ford e Volkswagen.
No Estado a FEM/CUT-SP
representa um total de 50
mil trabalhadores.

Na Campanha Salarial deste ano os metalúrgicos da
CUT estarão discutindo as
cláusulas economicas com
as Montadoras, que tem data
base em setembro.
Em 2007, o setor automotivo registrou recorde de
vendas de veículos, totalizando 3 milhões, e neste ano
a previsão é de crescimento de 21,3% na produção.
“Vamos lutar para transformar esse cenário positivo das Montadoras em ganhos para os trabalhadores”,
disse o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo.
A primeira reunião com as
Montadoras está marcada
para o dia 5 de agosto, às
10h, na sede do Sinfavea em
São Paulo.

A TENÇÃO !!!

Confira o calendário das negociações da
Campanha Salarial 2008

FÉRIAS
Brincadeiras Até o dia
27 de
julho
brincadeiras especiais para
a criançada com a turma da Mônica no espaço de eventos
do Taubaté Shopping.
PINDA
APAE 32ª Feira
da Fraternidade da
APAE
Local:
Sindicato
Rural. Rua
Dr. Frederico Machado, 65 Bairro: Centro,Pinda
Tel: (12) 3643-2214.

U NIDADE

Metalúrgicos da CUT entregam pauta nacional
unificada em Belo Horizonte
Nesta quinta-feira, dia 31,
acontece o ato de entrega da
pauta da Campanha Nacional
Unificada dos Metalúrgicos
da CUT em Belo Horizonte
(MG).
Após o sucesso do grande
ato do último dia 10 de julho de 2008, em São Paulo,
com a entrega da pauta aos
sindicatos patronais, agora
vamos lançar nossa campanha também no setor siderúrgico.
A entrega das pautas acon-

Mais uma vez os metalúrgicos da CUT estarão unidos na Campanha Nacional

tece na sede da FIEMG e do
Grupo Arcelor.
Também no dia 31, a Federação Estadual dos Metalúrgicos de Minas Gerais convidará os candidatos a prefeito das cidades metropolitanas de Belo Horizonte para
um café da manhã, onde será
entregue o documento da
CUT “Plataforma dos Trabalhadores do Brasil para as
eleições 2008”.
É hora de unidade dos metalúrgicos da CUT no Brasil.

