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O Metalúrgico

Nenhum Direito a Menos

NOVA DIRETORIA TOMA POSSE
DO SINDICATO DOS

METALÚRGICOS DE TAUBATÉ
Com uma cerimônia simples e auditório lotado,
a nova diretoria do Sindmetau tomou posse no
dia 20 de novembro. Além de iniciar a
reorganização da entidade, os diretores
empossados terão outros desaﬁos. Entre eles
buscar investimentos para a cidade e lutar para
manter os direitos dos trabalhadores. Pág. 3

SINDICATO DOS METALÚRGICOS
DE TAUBATÉ NÃO ACEITARÁ
QUE AS EMPRESAS COLOQUEM EM
PRÁTICA NENHUM ITEM DA

REFORMA TRABALHISTA,
EM VIGOR DESDE O DIA
11 DE NOVEMBRO.

Pág. 2

SINDMETAU E
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
MANTEM PARCERIA

Na primeira semana à frente do Sindicato dos
Metalúrgicos, Claudio Batista se reuniu com o
reitor da Universidade de Taubaté (Unitau), José
Rui Camargo. Além de estreitar relações, o
encontro informal serviu para a manutenção das
bolsas parciais para os metalúrgicos. Pág. 4
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Conheça a nova direção executiva do
Sindicato dos Metalúrgicos e Região

Cláudio Batista

Presidente:
Claudio Batista da Silva Júnior (Claudião)
Montagem/Volks

Vice Presidente:
Fabiano Ribeiro Uchôas – CSE/GE

Secretário-geral:
Aldrey Allan Candido (Piu)
Montagem/Volks

Secretário-geral Adjunto:
Tiago Augusto Miranda de Lima
BRC/LG

Secretário de Administração e Finanças:
Juarez Estevam Ribeiro
Usinagem/Onesubsea

Secretário de Administração
e Finanças Adjunto:
Celso Ricardo dos Santos
Montagem/Gestamp I

Secretário de Organização:
José Afonso Reis – CSE/Gestamp

Secretário de Organização Adjunto:
Raimundo Dias Pires
(Baiano – Armação/Volks)

Secretário de Formação:
Edenilson Andrade de Abreu (Liu) – SM

PRESIDENTE DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS

A nova diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e Região
assume o comando da entidade com o
objetivo de organizar e lutar pela
categoria, principalmente em um
momento tão delicado, com a retirada
dos direitos conquistados pelos
trabalhadores.
Além da resistência à Reforma
Trabalhista, a nova diretoria sabe do
desaﬁo, mas está comprometida e
disposta a propiciar o crescimento do
trabalhador da cidade e região. Para
tanto, há a necessidade de envolver a
sociedade na discussão sobre o
desenvolvimento de Taubaté, outro item
na lista de objetivos da diretoria do
Sindmetau.
A responsabilidade de luta será a
grande marca da nova diretoria do
Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté
e Região. Responsabilidade nas
decisões, buscando sempre o melhor
para a categoria, além de lutar na defesa
do direito dos trabalhadores.

Perﬁl do Presidente
Claudio Batista, o Claudião,
trabalha na Volkswagen há 22
anos. Na infância, o líder da
Opinião Metalúrgica foi ativista
estudantil, tendo atuado na UNE
(União Nacional dos Estudantes) e UBES

NOVA DIRETORIA IRÁ COMBATER A CLT PATRONAL
A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e
Região (Sindmetau) reaﬁrmou que um grande desaﬁo
será o combate à CLT patronal. Para o presidente

(União Brasileira dos Estudantes
Secundaristas). Ele também foi

Claudio Batista, a única forma de garantir os direitos

presidente do Diretório Central dos
Estudantes, da Unip. Claudião foi
secretário-geral do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
coordenador da CUT Vale do
Paraíba, além de ter participado da
CIPA (Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes) por quatro mandatos.

dos trabalhadores é fazer resistência à Reforma
Trabalhista. “Os sindicatos de todo o Brasil terão a
missão de lutar pelos direitos da classe trabalhadora.”
A posição da nova diretoria do sindicato é não aceitar
que as empresas coloquem em prática itens da CLT
patronal, que entrou em vigência no da 11 de novembro

O metalúrgico é formado em
administração de empresas pela
Unip, economia sindical pela
Unicamp e comércio exterior
também pela Unip. Claudião possui
pós-graduação em comunicação e
marketing político pela Unitau.

O Metalúrgico

de 2017. “Temos que valorizar as convenções e
acordos coletivos, pois são resultados de décadas de
lutas e conquistas da categoria metalúrgica. Portanto,
dessas conquistas não abrimos mão.”

Publicação do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região, sob a responsabilidade do
Departamento de Comunicação e Imprensa
Presidente do Sindicato
CLÁUDIO BATISTA
WWW.SINDMETAU.ORG.BR

Coord. de Comunicação
LUCIMARA CORREA
IMPRENSA@SINDMETAU.ORG.BR

Editora / Redatora
DJANIRA ALVARENGA

Arte / Diagramação
GLADYS PAIVA

3

Dezembro de 2017

Cerimônia marca posse da nova diretoria do
Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região

No discurso de posse, Claudião aﬁrmou que sua gestão será
participativa, com a realização de plenárias, debates e congressos,
buscando o envolvimento dos trabalhadores e sociedade
Com o auditório lotado, a nova diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e Região (Sindmetau) tomou
posse no dia 20 de novembro. No mesmo dia, o
presidente empossado Claudio Batista, o Claudião,
realizou uma assembleia com os trabalhadores da
unidade da Volkswagen no município, para agradecer,
pessoalmente, os metalúrgicos que apoiaram e
elegeram os novos diretores. A assembleia foi a primeira
atividade da nova diretoria.
Entre as principais metas da nova direção do Sindmetau
está o compromisso de lutar pela manutenção dos
direitos da categoria. Claudião aﬁrmou ainda que o
sindicato vai retomar a realização das assembleias com
os metalúrgicos da cidade.
Atuando no movimento sindical de Taubaté desde 2001,
Claudião disse que sua gestão será participativa, com a
realização de plenárias, debates e congressos. “Temos
um grande desaﬁo, mas junto com os trabalhadores
seremos capazes de fazer um bom trabalho à frente do
sindicato.”
O deputado federal Vicente Paulo da Silva (PT), o
Vicentinho, foi um dos políticos presentes na cerimônia.
Ele aﬁrmou que estava imensamente feliz em voltar ao
sindicato de Taubaté, local que considera sagrado. ”A

nova diretoria terá grandes desaﬁos, por isso é
essencial que esteja unida para lutar.”
“A nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté terá todo o apoio da CUT/SP na luta contra
a retirada de direitos dos trabalhadores.” Com essa
aﬁrmação, o presidente da Central Única dos
Trabalhadores – CUT/SP, Douglas Izzo, discursou
durante a posse de Claudião e dos diretores da
entidade.
O presidente da Federação dos Sindicatos de
Metalúrgicos (FEM), Luiz Carlos da Silva Dias,
também considerou a união dos novos diretores um
ponto essencial para um bom comando do
Sindmetau. “O coletivo só avança, sozinhos nada
fazemos.”
O reitor da Universidade de Taubaté (Unitau),
José Rui Camargo, garantiu a parceria com a nova
diretoria para eventos na cidade. “É uma honra
participar da solenidade de posse da diretoria e
saber que vamos ser parceiros pelos próximos
quatro anos.”

NOVA DIRETORIA TERÁ DESAFIOS
À FRENTE DO SINDMETAU
A nova diretoria assume o Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e Região
(Sindmetau) com muitos objetivos, o que
transforma o comando da entidade numa
missão de grande desaﬁo. Entre as
principais metas do trabalho está a
reorganização do sindicato, busca de
investimentos para o município e a luta
por melhores condições de trabalho para
a categoria.
De acordo com o presidente Claudião, o
sindicato estará aberto para o debate de
todas as ideias e propostas que
estiverem de acordo com esses
objetivos. “Estamos abertos não apenas
para os associados, mas também para a
sociedade civil que pensa no
desenvolvimento de Taubaté e região.
Queremos promover debates de
esclarecimentos para a população.”

SINDMETAU APOIA GREVE NACIONAL CONTRA A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA E POR DIREITOS
O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e
Região (Sindmetau) é uma das entidades que
apoiam a Greve Nacional em Defesa da
Previdência e dos Direitos. A manifestação,
que ocorrerá no dia 5 de dezembro, é
idealizada pela CUT e demais centrais (Força
Sindical, UGT, CTB, Nova Central, CSB,
Intersindical, CGTB e CSP-Conlutas).
A nova proposta de desmonte da Previdência
Social, que deve ser votada no dia 6 de
dezembro, é mais perversa que a anterior. E,
ao contrário da propaganda do governo, não
corta privilégios, como as altas aposentadorias
dos parlamentares, ataca apenas a classe
trabalhadora que terá de trabalhar mais,
ganhar menos e, se quiser receber o valor

integral da aposentadoria, contribuir durante
40 anos, sem ﬁcar nenhum período
desempregado.
O secretário-geral do Sindmetau, Aldrey Allan
Candido, o Piu, compartilha da opinião do
presidente da CUT/Brasil, Vagner Freitas, de
que a reforma da Previdência agrava ainda
mais a situação dos trabalhadores, que já
foram atacados com o desmonte da CLT.
“A Reforma Trabalhista legalizou o bico e
muitos trabalhadores perderam os direitos e,
em muitos casos, receberão menos do que um
salário mínimo. Se já estava quase impossível
contribuir para se aposentar, imagine com essa
nova proposta de reforma da Previdência.”
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SINDIMETAU E UNITAU

BOLSAS PARCIAIS PARA OS METALÚRGICOS

Presidente do Sindmetau se reúne com Reitor da Universidade de Taubaté
A reunião entre o presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté (Sindmetau), Claudio
Batista, o Claudião, e o reitor da Universidade de
Taubaté (Unitau), José Rui Camargo, ocorreu na
quinta-feira (23). O encontro informal serviu para
que os dois dirigentes se conhecessem melhor,
mas também para reaﬁrmar a parceria entre as
duas entidades, que mantém um número de bolsas
parciais para metalúrgicos.
“Foi um bate-papo de apresentação e, quem sabe,
o início de uma parceria mais robusta. Não
conversamos somente sobre bolsas, mas da
possibilidade de um estudo para o
desenvolvimento da cidade e região”, aﬁrmou
Claudião, ressaltando que um dos focos do
sindicato é ajudar Taubaté a se desenvolver.

PARTICIPARAM DA REUNIÃO. MARCELO PIMENTEL E O EX-DIRETOR DO SINDICATO E APOSENTADO GONÇALO CAMPOS.

Atualmente 429 metalúrgicos recebem descontos
de até 20% nas mensalidades em diversos cursos
na Unitau. “A Universidade e o Sindicato dos
Metalúrgicos sempre foram parceiros e vamos
continuar com essa proposta”, disse José Rui
Camargo, acrescentando que essa parceria pode
crescer ainda mais

ENCONTRO DE SINDICALISTAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

BRASIL E COREA DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CAMPANHA SALARIAL DATA BASE 2017 – PROPOSTA GRUPO 8

A nova diretoria do Sindmetau recebeu na tarde de quinta-feira (23 de
novembro) a visita de dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores
Metalúrgicos da LG, da Coréia do Sul. Os sindicalistas coreanos foram
recebidos pelo presidente do Sindmetau, Claudio Batista, o presidente
da Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos FEM - CUT/SP, Luiz
Carlos da Silva Dias, pelo vice-presidente da entidade de Taubaté,
Fabiano Ribeiro Uchôas, pelo Secretário de administração e ﬁnanças
do Sindmetau, Juarez Estevam Ribeiro, e pelo secretário-geral
adjunto, Tiago Augusto Miranda de Lima. A comitiva coreana foi
composta pelo presidente do Sindicato da Coréia, Bae Sang Ho, o
vice-presidente da entidade, Kim Sung Gyu, o gerente sênior de
Relações Trabalhistas da LG, Lee Hee Sung, o presidente da LG
Taubaté, Jinkwan Park, e o diretor de Relações Trabalhistas da LG
Taubaté, DJ Yoon.
Para Claudião a troca de experiência entre sindicatos deve ser
valorizada com o objetivo de unir a classe trabalhadora.
ESPAO DE BRINCAR
AGENDA DE FÉRIAS
COLÔNIA DE UBATUBA

Carnaval 2018
INSCRIÇÕES

08 à 19/01

SORTEIO 21/01

At 22 de dezembro
Das 10h s 21h45
teras, quartas, quintas
e sextas-feiras
Das 10h s 17h45
sbados e domingos
Indicado para bebês e crianças
de até 6 anos acompanhadas por seus
familiares ou responsáveis, o
Espaço é voltado ao livre brincar, à
interação e à convivência.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS E OFICINAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E
E L E T R Ô N I C O , S I D E R Ú R G I C A S , A U TO M O B I L Í S T I C A S E D E
AUTOPEÇAS DE TAUBATÉ, TREMEMBÉ, CARAGUATATUBA,
UBATUBA, SÃO LUIZ DO PARAITINGA, REDENÇÃO DA SERRA,
LAGOINHA, NATIVIDADE DA SERRA, SANTO ANTÔNIO DO PINHAL,
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ E CAMPOS DO JORDÃO, entidade
reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, em 18 de
agosto de l.959, inscrito no CGC/MF. sob o nº 72.307.267/000l-37,
registrado junto ao Cartório Privativo das Pessoas Jurídicas de Taubaté, sob
o nº 23.473, com sede social nesta cidade na rua Urupês, nº 98, Chácara do
Visconde, na pessoa de seu Diretor-Presidente CLÁUDIO BATISTA DA
SILVA JÚNIOR, nos termos do Estatuto Social, convoca todos os
trabalhadores integrantes da categoria proﬁssional, ASSOCIADOS OU NÃO
ao Sindicato para participarem da Assembléia Geral Extraordinária que fará
realizar no próximo dia 29 de novembro de 2017, na sede do Sindicato, às
17:00hs., em primeira convocação e, em não tendo quorum às 18:00hs., em
segunda convocação, tudo conforme determina o Estatuto Social da
entidade, tendo em pauta a seguinte ordem do dia:
- Apresentação da proposta negociada entre o Sindicato Patronal e
Federação e votação para ﬁnalização da Convenção Coletiva de
Trabalho.

CINEMA E VDEO
Fuga no século 23
29 de novembro
quarta-feira
19h
Grátis

Taubaté, 25 de novembro de 2017.

ELEIÇÃO DA CIPA

Circuito Taubateano
de Corrida de Rua 2017
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LTIMA

ETAPA

2 de dezembro (sbado)
20h
Av Professor Walter Thaumaturgo
(Avenida do Povo)
Jardim das Naes

29, 30 e
1 de dezembro

Volks

