
Edição 289 - 07/06  a  13/06/10 -  Ano 6

w w w. s i n d m e t a u . o r g . b r



2

Diretor de Comunicação e Imprensa:
Sinvaldo dos Santos Cruz

Presidente do Sindicato:
Isaac Jarbas Mascarenhas do Carmo

Diagramação, Fotos e Texto:
Netnews.com Soluções
(12) 9128-7813

Jornalista Responsável:
Gabriela P.M. Candido (MTb 49.086)

Tiragem:
16.000 exemplares

Impressão:
Taiga Gráfica

EXPEDIENTE

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

Departamento de Imprensa:
(12) 2123-4310

www.sindmetau.org.br
imprensa@sindmetau.org.br

MÍDIAPAUTA DA CUT

FORTALECER

Juventude Metalúrgica
faz Campanha de
Sindicalização em Itu

ORGANIZAÇÃO

CNM/CUT realiza encontro com
trabalhadores na Autometal

Isaac no programa Câmera Aberta, e no destaque no debate em Pinda

A Juventude Metalúrgica de
Taubaté participou de mais
uma Campanha de Sindicali-
zação no dia 25 de maio, des-
ta vez na cidade de Itu.

A campanha foi realizada
em 3 empresas e contou
com a participação dos jo-
vens metalúrgicos de Itú, Sal-
to, Sorocaba,ABC e Taubaté.

Os Metalúrgicos de Tauba-

Trabalhadores discutem a organização de uma rede sindical na empresa

A CNM/CUT realizou nos
dias 27 e 28 de maio em São
Bernardo do Campo, o 1º
Encontro Nacional dos Tra-
balhadores na Autometal,
que teve por objetivo dar os
primeiros passos para a con-
solidação de uma rede sin-
dical de trabalhadores na
empresa.

Neste encontro participa-
ram representantes das
plantas da Autometal em
Diadema, Mauá, Taubaté, Itu,
Camaçari-BA e Dias Dávila-
BA.

Os trabalhadores de Tau-
baté foram representados
pelo companheiro Tadeu, do
CSE Autometal.

Campanha de Sindicalização da Juventude segue pelo Estado de São Paulo

té participaram desta ativida-
de com os companheiros
Amanda (CSE LG),  Amaril-
do e Kiko (CSE Autoliv).

Após a realização da Cam-
panha de Sindicalização, os
jovens se reuniram para pla-
nejar o 2º Encontro da Ju-
ventude Metalúrgica da
FEM/CUT-SP que acontece-
rá no mês de julho.

Bandeiras de luta do
movimento sindical
ganham espaço na mídia

O Movimento Sindical  tem
conquistado espaços impor-
tantes na mídia para o deba-
te de temas relevantes como
importância da PLR e de ban-
deiras de luta da CUT como
a redução da jornada de tra-
balho sem redução de salá-
rios.

No dia 26 de maio, o pre-
sidente do Sindicato, Isaac
do Carmo, participou do pro-
grama Câmera Aberta Sindi-
cal, transmitido pela TV Aber-
ta São Paulo.

O programa teve como
tema a PLR (Participação nos
Lucros e Resultados) e sua
importância para os trabalha-
dores e para o desenvolvi-
mento econômico do país.

Segundo o presidente Isa-

ac, a PLR tem um papel que
vai além da participação nos
lucros da empresa, cumprin-
do um papel importante na
geração de renda para os tra-
balhadores.

Já no dia 28, o presidente
Isaac participou de um deba-
te na rádio Princesa FM de
Pinda sobre a redução da jor-
nada de trabalho sem redu-
ção de salários e seus bene-
fícios como a geração de
empregos e a melhoria da
qualidade de vida do traba-
lhador.

O programa também con-
tou com a presença do pre-
sidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Pinda, Ro-
meu Martins, e do presiden-
te da FEM/CUT-SP, Biro Biro.

O presidente Lula esteve
reunido na terça-feira, dia 1º,
com os Metalúrgicos da
CUT em São Bernardo do
Campo durante o encontro
do Comitê Mundial dos Tra-
balhadores na Volkswagen.

Durante o encontro, Lula
recebeu uma pauta com rei-
vindicações dos Metalúrgi-
cos da CUT em defesa da
Classe Trabalhadora.

Entre as reivindicações en-
tregues a Lula estão o fim da
cobrança de Imposto de Ren-
da sobre a PLR, o fim do fa-
tor previdenciário e a apli-
cação do reajuste de 7,7%
para os aposentados que re-
cebem mais de um salário
mínimo.

Lula se mostrou ampla-
mente favorável à reivindica-
ção da isenção do Imposto
de Renda sobre a PLR, e dis-
se que a proposta seria en-
caminhada ao Ministério da
Fazenda.

Quanto às questões do fa-
tor previdenciário e do rea-
juste das aposentadorias,
Lula disse que anunciará sua
decisão no dia 15 de junho.

O encontro dos Metalúrgi-
cos da CUT com o presiden-
te Lula contou com a pre-
sença de lideranças como o
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região, Isaac do Carmo, do
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, Sérgio

Nobre, do prefeito de São
Bernardo, Luiz Marinho, do
senador Aloizio Mercadante,
e do coordenador da Comis-
são de Fábrica da Volks de
Taubaté,  Aldrey Candido (Piu
Piu) entre outros.

Comitê Mundial  -  O en-
contro do Comitê Mundial
dos Trabalhadores na Volks
teve como objetivo debater
as questões em comum que
existem nas plantas da Volks
em todo o mundo e buscar
soluções que contemplem
esse conjunto de trabalhado-
res.

Estiveram presentes meta-
lúrgicos do Brasil, República
Tcheca, Espanha, e Alema-
nha.

Uma das principais reivindicações entregues pelos Metalúrgicos da CUT
ao presidente Lula foi o fim  da cobrança do Imposto de Renda sobre a
PLR dos trabalhadores. No deltalhe, Sérgio Nobre entrega as
reivindicações dos trabalhadores e trabalhadoras.
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Proposta pelo fim da cobrança do
IR sobre a PLR é entregue
ao presidente Lula
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Curtas

Corredor Benê
vence prova
pedestre em
Tremembé

Brasil já
tem logo para
a Copa 2014

LUTA

30 mil pessoas aprovam agenda da Classe
Trabalhadora em Assembléia no Pacaembu

Cerca de 30 mil pessoas es-
tiveram no estádio do Paca-
embu em São Paulo nesta
quarta-feira, dia 1º de junho,
para a Conferência Nacional
da Classe Trabalhadora.

O evento organizado pelas
centrais sindicais brasileiras
teve como objetivo aprovar
em uma grande assembléia,
a Agenda da Classe Trabalha-
dora, documento com pro-
postas das centrais para um
projeto nacional de desen-
volvimento com soberania e
valorização do trabalho.

A agenda traz as propostas
a favor de um projeto de de-
senvolvimento com valoriza-
ção do trabalho, distribuição
de renda, igualdade e inclu-
são social.

Para o presidente da CUT,
Artur Henrique, a união das
centrais é histórica. "Agora os
trabalhadores participam e são
ouvidos pelo Governo. Hou-
ve conquistas nos últimos oito

CONQUISTA

Trabalhadores na MSX conquistam redução
de jornada  e aprovam PLR 2010

NEGOCIAÇÕES A TODO VAPOR

Trabalhadores na Mubea aprovam 1ª parcela
da PLR e abertura de postos de trabalho

anos, mas é preciso seguir
avançando e essa agenda sin-
tetiza a vontade da Classe Tra-
balhadora", disse Artur.

Os Metalúrgicos de Tauba-

té e Região e os sindicatos
filiados à CUT Vale do Para-
íba participaram do evento
com uma delegação de cer-
ca de 200 pessoas.

Os trabalhadores na Mu-
bea aprovaram em assem-
bléia no dia 26, a proposta da
1ª parcela da PLR 2010 e
abertura de aproximadamen-
te 30 postos de trabalho.

O valor aprovado para a 1ª
parcela da PLR aos trabalha-
dores na Mubea teve um au-
mento de 60% em relação a
1ª parcela de 2009 e injetou
cerca de R$ 290 mil na eco-
nomia de Taubaté no mês de
maio.

As negociações da 2ª par-
cela da PLR continuam nos
meses de junho e julho.

Na assembléia também foi

aprovada pelos trabalhado-
res a implantação da jorna-
da 6 x 2 na empresa, o que
possibilita a abertura de pos-
tos de trabalho na empresa
e a redução da jornada de
trabalho. A mudança da jor-

nada também viabilizou o
pagamento de um abono aos
trabalhadores.

Para o presidente do Sin-
dicato, Isaac do Carmo, os
trabalhadores na Mubea tive-
ram uma grande conquista.

"Não só garantimos mais
uma injeção de renda para a
economia de nossa cidade,
como também possibilita-
mos a geração de postos de
trabalho na empresa, por
meio da redução da jornada
o que mostra que a CUT
está no caminho certo", afir-
ma Isaac.

Para o presidente Isaac,  os trabalhadores tiveram uma grande conquista

Os traba-
lhadores na
MSX, em-
presa que
atua no par-
que industri-
al da Ford,

tiveram duas grandes con-
quistas na semana passada.

Uma delas foi a redução da

jornada de trabalho de 44
para 40 horas semanais, sem
redução de salários.

“Esta é sem dúvida uma
grande conquista, pois trata-
se de uma bandeira de luta
da CUT e mostra que os
Metalúrgicos de Taubaté es-
tão mobilizados e unidos por
essa conquista para toda a

categoria na região”, afirma
o coordenador do CSE Ford,
Sinvaldo Cruz.

Outra conquista dos traba-
lhadores na MSX foi a apro-
vação da PLR 2010 com au-
mento de 23,8% no valor em
relação ao ano de 2009.

Parabéns aos trabalhadores
pelas conquistas.

Eleitos para a
Cipa na  Alstom
Administração
Titulares: Rosana e Julio Cesar.
Suplente: Norival.

Caldeirarias
Titulares: Vampeta, Casé e Para
Nós. Suplentes: Flávio, Getúlio e
Tiago.

Planta Elétrica
Titulares: Alemão e Deivid.
Suplente: Jeová.

Usinagens
Titulares: Pit Bull e Michel.
Suplentes: Wander e Claudio.

O companheiro Benê,
metalúrgico aposentado
na Volkswagen, venceu no
último dia 31 de maio a
13ª Prova Pedestre Fran-
cisco Eugênio da Costa, na
cidade de Tremembé.

Benê venceu a prova na
categoria 50 a 54 anos
com o tempo de 17 mi-
nutos e 20 segundos, em
um percurso de 5 KM.

A prova teve cerca de
150 participantes e Benê
ficou em  18º na classifi-
cação geral.
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A militância da CUT lotou as arquibancadas do Pacaembu, no destaque os metalúrgicos de Taubaté marcam presença

A Copa do Mundo de
2014, que será realizada
no Brasil, já tem a sua lo-
gomarca. O desenho, nas
cores verde, amarelo e
vermelho, é inspirado na
taça.

A marca  já foi registra-
da pela Fifa no OHMI
(Office of Harmonization
for the Internal Market -
Escritório de Marcas e
Registro de Design da
União Europeia) no dia
29 de março.

Em breve você vai conhe-
cer os detalhes da agenda
por um projeto de desenvol-
vimento com soberania e va-
lorização do trabalho.

Atenção!!!

Nesta semana temos
negociações de PLR na Au-
toliv, LG e outras empresas.
Fique Atento!!!
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Agenda Cultural

NORDESTINO

A 5ª edi-
ção da Fes-
ta do Nor-
d e s t i n o ,
que vai até
o dia 13 de
j u n h o ,
acontece

no Bairro do Bonfim, em
Taubaté e conta com sho-
ws ao vivo, forrós, quadri-
lhas, comidas e bebidas tí-
picas, artesanato e muita
animação.

A Festa do Nordestino
faz parte do patrimônio
cultural da cidade, sendo
a maior do gênero no in-
terior do Estado de São
Paulo.

O evento acontece na
Praça de Eventos do Par-
que do Senhor do Bonfim.

FESTA

Até o
dia 13 de
j u n h o
acontece
no Con-
vento de
Santa Cla-
ra em Tau-

baté a Festa em Louvor a
Santo Antonio, com a tra-
dicional Trezena de Santo
Antonio, diariamente às
19h30, e quermesse com
barracas de comidas típi-
cas. O Convento de Santa
Clara fica na Praça Anchi-
eta, S/N - Centro,Taubaté-
SP.

EMBALOS

No pró-
ximo sába-
do, dia 12
de junho,
acontece a
Festa Em-
balos dos
Anos 70,

80 e 90 com muita anima-
ção e o melhor dos Flash-
backs.

Dia 12, é Dia dos Namo-
rados, e sem dúvida esse
é um bom programa.

A festa acontece na
Chácara Machado, que
fica na Rodovia Oswaldo
Cruz, nº 4.300, próximo
ao Bufet Jóia. Os ingres-
sos custam R$ 15,00.

Informações pelos tele-
fones (12) 3424-1809 ou
(12) 9742-1809.

Exerça seu direito:  Vote nos dias 09, 10 e
11 de junho - 2º Turno da Eleição Sindical

ELEIÇÃO SINDICAL 2010

Plenária em Taubaté define bandeiras da
Campanha Salarial dos Metalúrgicos da CUT

CAMPANHA SALARIAL

Nesta semana, nos dias 09,
10 e 11 de junho, os Meta-
lúrgicos de Taubaté e Região
tem mais um compromisso
com a democracia, através da
participação no 2º Turno da
Eleição Sindical 2010.

Neste 2º Turno, os metalúr-
gicos de Taubaté vão eleger
a Diretoria Executiva do Sin-
dicato, o Conselho da Exe-
cutiva e o Conselho Fiscal
para a Gestão 2010-2013.

Seu voto é importante para
consolidar o processo elei-
toral democrático e transpa-
rente dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região e para res-
paldar os companheiros e
companheiras que estarão
na direção da categoria no
próximo período.

Vamos portanto compare-
cer às urnas nos dias 09, 10 e
11 de junho e encerrar com
chave de ouro mais uma de-
monstração de unidade e
mobilização dos metalúrgi-
cos de Taubaté e Região.

Informações importantes sobre o Processo Eleitoral 2010

Quem pode Votar?
Podem votar os sócios da entidade, mai-

ores de 16 anos e com  6 meses de inscri-
ção na entidade, ou seja, quem se filiou
até 1º de outubro de 2009.

Basta apresentar um documento com
foto para votar.

Apuração
A apuração do 2º Turno do Processo

Eleitoral dos Metalúrgicos de Taubaté e
Região será realizada no sábado, dia 12,
a partir das 7h, na sede do Sindicato, que
fica na Rua Urupês, 98, no bairro  Chá-
cara do Visconde.

Os Metalúrgicos de Taubaté voltam às urnas para o 2º Turno da Eleição Sindical 2010 nos dias 09, 10 e 11 de Junho

Nesta terça-feira, dia 8, às
9h, acontece a Plenária Esta-
tutária da FEM/CUT-SP, que
vai definir as bandeiras de
luta dos Metalúrgicos da
CUT no Estado de São Pau-
lo para a Campanha Salarial
2010.

Neste ano, a Campanha
Salarial dos metalúrgicos da
CUT negociará essencial-
mente as cláusulas econômi-
cas, já que as cláusulas soci-
ais serão debatidas em 2011.

Para o presidente do Sin-
dicato, Isaac do Carmo, o
panorama da produção e da
geração de empregos no se-
tor é favorável para uma
Campanha Salarial vitoriosa.

“Tivemos investimentos
nas empresas e aquecimen-
to na produção em diversos
setores, e por isso, temos a
certeza de vamos ampliar
nossas conquistas para os
Metalúrgicos de Taubaté e
Região”, disse Isaac.Metalúrgicos da CUT iniciam mais uma luta com a Campanha Salarial 2010

Ministro do TST elogia modelo sindical dos CSEs
ORGANIZAÇÃO

O Ministro do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST),
Maurício Godinho, visitou
no último dia 28 os Comi-
tês Sindicais de Empresa da
Volks e da IGP em São Ber-
nardo do Campo.

O Ministro elogiou o mo-
delo sindical dos Comitês
Sindicais de Empresa, que
segundo ele representa um
significativo aperfeiçoamen-
to das relações de trabalho.

“Os trabalhadores ganham
com o modelo dos CSEs
porque aumentam sua força
para o diálogo com as em-
presas”, disse o Ministro
Godinho.

O presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de Tauba-
té, Isaac do Carmo, acompa-
nhou a visita do ministro e
disse que em Taubaté, a ex-
periência dos CSEs é vitori-
osa, e responsável por gran-

des conquistas dos trabalha-
dores no último período

como a vinda de investimen-
tos e a valorização das PLRs.

Ministro Godinho e dirigentes sindicais durante visita ao CSE Volks Anchieta
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