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S AUDE

CUT exige fim da precariedade na
Delegacia Regional do Trabalho
A CUT Vale do Paraíba realizou um ato público na
quarta-feira, dia 09, em São
José dos Campos, contra as
condições precárias de trabalho em que se encontra a
Delegacia Regional do Trabalho.
O ato aconteceu em frente às obras da DRT que estão paradas a dois anos, e
contou com a presença de
dirigentes sindicais e militantes de diversas entidades
filiadas à CUT no Vale do Paraíba, representantes da
CGTB, UGT e sindicatos independentes.
A DRT atende 37 cidades
do Vale do Paraíba e seu
atendimento está comprometido pelo fim do contrato de locação do imóvel que
ocupa, que deveria ser provisória, até a construção da
sede, e a falta de estrutura
de atendimento como mesas para os funcionários, arquivos, e local para realização de audiências e mesas de
conciliação entre trabalha-

OLHA

A

Sindicalistas exigem condições dignas de trabalho na DRT em São José

dores e empresas.
Tal situação levou a CUT
e as entidades sindicais a
denunciar o estado de calamidade do órgão à Ouvidoria do Ministério do Trabalho em Brasília e ao Ministério Público do Trabalho
em São José dos Campos.
Para a CUT o que está em
jogo é o trabalho da Gerência Regional, que é responsável por fazer valer a legis-

lação trabalhista nos locais
de trabalho de milhares de
pessoas na região e a fiscalização das condições de
trabalho.
Um manifesto divulgado
pela CUT e Centrais exige
a retomada das obras na Gerência Regional, a garantia
de condições de trabalho
para os funcionários e o
atendimento digno aos trabalhadores da Região.

HORA!!!

População continua na luta
contra a Dengue
Taubaté continua recebendo procedimentos de combate a proliferação do mosquito da Dengue (Aedes Aegypti). A Prefeitura vem realizando serviços de prevenção e conscientização da
população sobre os riscos da
Dengue.
A coleta de objetos que
são favoráveis a criação do
mosquito continua. O caminhão cata treco percorre a
cidade desde o dia 29 de janeiro, todos os finais de semana passam pelos bairros,
atrás dos resíduos. Cabe a
população deixar esses objetos na frente de suas casas
para o recolhimento.

Conheça os principais sintomas da Dengue
Os sintomas das pessoas infectadas pela Dengue são febre alta, dores de cabeça, cansaço, dor muscular e nas articulações, indisposição, enjôos, vômitos, manchas vermelhas na pele, dor abdominal.

E CONOMIA

Taubaté tem a cesta básica
mais cara na Região

Horário de Verão termina neste fim de semana
O Horário de Verão termina à 0h do próximo domingo, dia 20 de fevereiro.
Isso significa que na noite
de sábado, 19 de fevereiro,
para domingo, 20 de fevereiro, os relógios onde o horário de verão vigora deverão
ser atrasados em uma hora.

A redução de 4 a 5% no
consumo de energia no horário de pico durante os
meses do Horário de Verão,
normalmente de outubro a
fevereiro, gera benefícios ao
setor elétrico e a sociedade
em geral, decorrentes da
economia de energia.
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Venha buscar seu RG na sede
do Sindicato
Você que tirou seu RG no
evento CUT Cidadã na
Avenida do Povo, deve ir
buscar seu documento na
sede do Sindicato, que fica
na rua Urupês, 98, na Chácara do Visconde.
Informações pelo telefone
(12) 2123-4312.

Profissionais da área de
saúde estão visitando locais
como cemitérios e terrenos
baldios em busca de possíveis criadouros do mosquito, bem como em locais de
aglomeração pública como
fábricas, escolas e universidades, além das residências.
Confira no site do Sindicato onde serão realizados os
próximos mutirões da Operação Cata Treco.

Pesquisa do NUPES (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da UNITAU)
divulgada na semana passada aponta que Taubaté é a
cidade com a cesta básica
mais cara na região.
Campos do Jordão é a cidade que tem o menor custo com a cesta na região.
De acordo com o NUPES,
os maiores vilões desse au-

mento em Taubaté foram
os preços da cenoura (+
51,22%), do tomate (+
33,79%) e da laranja pêra
(+20,85).
Segundo o NUPES, o item
alimentação é o mais caro,
deixando para traz produtos de limpeza e higiene
pessoal. Uma cesta básica
contém 32 produtos de alimentação, sendo que, 18
sofreram aumento em relação ao ano passado.
O custo de uma Cesta
Básica Familiar do Vale do
Paraíba para uma famíliapadrão brasileira com 5
pessoas e com poder de
compra de 5 salários mínimos vigentes (R$ 510,00)
totalizando R$ 2.550,00 foi
de R$ 933,93 correspondendo a um aumento de
0,97% em relação ao mês
de dezembro de 2010 (R$
924,95).
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Votação do projeto de lei do novo Salário
Mínimo é nesta quarta-feira, 16

Curtas
Confira os jogos
da semana

O projeto de lei com o
novo valor do salário mínimo será votado nesta quarta-feira, dia 16, em sessão extraordinária na Câmara dos
Deputados.
A presidenta Dilma Rousseff encaminhou ao Congresso Nacional a mensagem
com o projeto de lei sobre
o salário mínimo. De acordo
com o líder, o projeto prevê
o valor de R$ 545 e a política de reajuste do mínimo,
até 2014, com base na inflação do ano anterior e a variação do Produto Interno
Bruto (PIB) dos dois anos
anteriores.
Em articulações em Brasília com o objetivo de influenciar a votação do novo
valor do salário mínimo 2011,
o presidente nacional da
CUT, Artur Henrique, informa que foi fechada com o
governo e com lideranças do

Marcio Baraldi

Centrais e Governo criam Comissão na Câmara para debater salário mínimo antes da votação

Congresso a criação de uma
comissão especial na Câmara dos Deputados para deba-

ter o salário mínimo 2011
antes que o tema vá a voto
em plenário.

Comissão debate Salário Mínimo
A Comissão Especial do Salário Mínimo será instalada na nesta terça, dia 15,
e a primeira reunião ocorre no mesmo dia, a partir das 15h. A criação desta
comissão foi fechada com o presidente da Câmara, Marco Maia (PT).
A reunião deve contar com a presença do ministro da Fazenda, Guido
Mantega, e de representantes das centrais sindicais e do parlamento. A comissão pretende explicitar os argumentos de ambos os lados e, a partir disso,
encaminhar a votação ao conjunto dos congressistas.

CUT e Centrais
fazem mobilização
no Congresso
Nos dias 15 e 16 quando o projeto do
novo mínimo deve ir a
plenário, dirigentes da
CUT vão realizar mobilizações dentro do
Congresso.
O objetivo da mobilização é convencer os
deputados e deputadas
a aprovarem aumento
real para o salário mínimo, ou seja, mais que R$
545,00.
"Vamos mobilizar uma
vez mais por um valor
do salário mínimo que
seja maior que esse defendido pelo governo",
diz o presidente da CUT,
Artur Henrique.

Imposto de Renda - As centrais e o governo permanecem em processo de negociação com relação à correção da tabela do Imposto de Renda.
O objetivo da CUT é a garantia da manutenção da política de valorização do salário mínimo para os próximos anos e a criação de uma política
de longo prazo para valorizar as aposentadorias.

D EBATE

DIA 17 - Reposição
4ª rodada
Corinthians x Mogi Mirim
DIA 19 - 9ª rodada
Americana x Ituano
Santo André x Paulista
São Paulo x Bragantino
S. Caetano x Portuguesa
Prudente x Oeste
DIA 20 - 9ª rodada
Mogi Mirim x Palmeiras
Corinthians x Santos
Ponte Preta x Botafogo
Mirassol x Linense
S. Bernardo x Noroeste

Taubaté vence
e lidera no
reencontro com
a torcida no
Joaquinzão

Sociedade na luta contra a violência em
Taubaté e pela segurança da população
O Sindicato assumiu com a
população e a sociedade o
compromisso de participar
do combate a violência que
vem crescendo em Taubaté,
e vai persistir nesta luta.
No próximo dia 25 de fevereiro acontecerá na sede do
Sindicato mais uma reunião
para debater a questão da segurança pública em Taubaté.
O debate seguirá a linha do
primeiro encontro que foi
realizado no dia 04 de feve-

reiro, focando o combate ao
tráfico de drogas, que contamina os jovens para o mundo da criminalidade e a violência em geral.
É muito importante que os
trabalhadores, as entidades e
a população compareçam ao
debate para demonstrar suas
idéias. Representantes da Polícia Militar e Civil também
participarão do encontro.
O presidente do Sindicato,
Isaac do Carmo, explica a im-

portância da causa.
"É fundamental que estas
reuniões sejam feitas, visando a preocupação com a situação que a cidade vive, o
município sofre com a violência. Por meio da união das
polícias Militar e Civil, a Justiça, as entidades assistências, e o Poder Público, poderemos encontrar uma forma de
minimizar este problema, e se
for necessário mais reuniões
como estas serão feitas."

Promotor Antonio Carlos Ozório
participou do 1º debate no
Sindicato

U NIDADE

Plenária define pauta para o Seminário dos trabalhadores na Ford
balhadores da
Ford, na sede
do Sindicato.
A plenária
contou com
trabalhadores,
membros do
Trabalhadores na Ford aprovam a pauta na plenária
CSE, Cipa e
Comissão de
No sábado, dia 12, acon- Fábrica e foi preparada uma
teceu a 2ª plenária dos tra- pauta com reivindicações e

questões internas dos trabalhadores que serão debatidas no seminário que
acontecerá nos dias 26 e 27
de fevereiro na Anhanguera Educacional.
O evento também definiu
os 50 delegados que irão
participar do seminário.
Para o vice-presidente do
Sindicato, Claudemir Mon-

teiro, o "Mil", a expectativa
para o seminário é positiva.
"Os trabalhadores esclareceram muito bem suas
reivindicações e as questões serão encaminhadas
ao seminário para realização de um debate objetivo
e produtivo", disse o companheiro Mil.

O Burro da Central venceu o Grêmio Osasco
por 2 a 1, em partida válida pela quarta rodada do
Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A3. A
vitória levou a equipe à
liderança.
O Taubaté abriu o placar do jogo aos 38 minutos do primeiro tempo,
com o artilheiro Gilsinho,
marcando de cabeça. O
Taubaté garantiu a vitória com Douglas, aos 30.
O próximo compromisso do Burro da Central é
na quarta-feira (16), às
20h, fora de casa, contra
o Barueri. Com a vitória,
o Taubaté lidera o Grupo
2 da Série A3 e mantém a
invencibilidade.
A equipe soma 10 pontos, em 4 jogos.
Fonte: Vnews
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Dicas de Leitura
Trabalhadores e Militantes em São Paulo
na Primeira República
A experiência política de
trabalhadores e
militantes
em São
Paulo na
Primeira República (18891930) é apresentada neste livro por meio da trajetória de um de seus
principais personagens, o
imigrante italiano Giulio
Sorelli. Com extraordinário aporte documental - e
com um texto sempre ágil
e cativante -, Edilene Toledo lança um novo olhar
sobre este período da história brasileira, abrindo
um saudável debate sobre
o papel do sindicalismo
revolucionário e do anarquismo no país.
Brasil, entre o Passado e o Futuro
Esta publicação
reúne reflexões sobre o Brasil da primeira década do
novo século, revelando o
caminho de um país que
era dos mais injustos do
mundo a outro, menos
desigual, que se projeta
como a quinta economia
do planeta. Autores: Emir
Sader e Marco Aurélio
Garcia.
A Luta Armada contra a Ditadura Militar
Este livro busca
compreender o surgimento, as
características políticas e ideológicas e a atuação da esquerda revolucionária em
sua oposição à ditadura
militar, colocando em relevo um tema fundamental e pouco estudado desse processo: a influência
da revolução cubana nas
organizações de esquerda
no período. Autor: Jean
Rodrigues Sales.

P AUTA

Plenária da CIBI reuniu trabalhadores
em busca de melhorias
No dia 8 de fevereiro, terça-feira, aconteceu na Sede
do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté uma plenária junto aos trabalhadores
da CIBI para a discussão de
uma pauta de reivindicações
que envolve diversos problemas na empresa.
A plenária teve a participação do presidente Isaac do
Carmo, do vice-presidente
Claudemir Monteiro, o "Mil",
e a presença expressiva de
mais de 60 trabalhadores.
Isaac ressaltou a importância da presença dos trabalhadores no sindicato, que mobilizações como esta poderão ser o pontapé inicial
para uma melhor organização dos trabalhadores da
CIBI. O sindicato está a disposição para mais esta luta

Trabalhadores na CIBI compareceram à sede do Sindicato para debater uma pauta de reivindicações junto à empresa

em busca da conquista de
melhorias.
Na próxima semana será
realizada uma reunião com
a direção do Sindicato e os

cipeiros da CIBI para a discussão dos pontos que tratam da segurança e bem estar dos trabalhadores.
Isto é o Sindicato e os tra-

balhadores se organizando
no local de trabalho, principal maneira de garantir conquistas e direitos para todos
e todas.

C ONQUISTA

Estrutura salarial dos trabalhadores na Cameron
é protocolada na DRT
A Delegacia Regional do
Trabalho recebeu na semana passada a proposta
de estrutura de evolução
salarial para os trabalhadores na Cameron.
A estrutura terá 3 níveis
verticais (1,2 e3) e três níveis horizontais (A, B, C),
tendo cada nível uma pontução definida no plano.
Ao atingir a pontuação, a
evolução é automática.
A estrutura salarial já vai
contemplar no mês de março, 72% dos trabalhadores
a título de enquadramento
na função e com evolução
salarial também em março.

Cameron compra
concorrente e
expande atuação

Estrutura salarial é conquista da unidade dos trabalhadores na Cameron

Para o CSE Cameron,
essa é uma conquista da
organização interna que

os trabalhadores construíram nos últimos anos na
empresa.

Cameron vai adquirir
a Vescon, uma empresa
com mais de 40 anos de
experiência na fabricação de produtos para a
indústria brasileira de
Petróleo e Gás.
Esse negócio mostra
que a Cameron está
crescendo no Brasil,
sendo cada vez mais
necessária a organização dos trabalhadores.

C IPAS

Conheça os integrantes da Cipa 2011 na Pro-Serv
O Sindicato informa que
tomou posse em janeiro a
nova Cipa da Pro-Serv para
a gestão 2011 com os seguintes companheiros:
Titulares: Akemi Torres

Onmura, Lucilene Liliane
Cruz da Silva, Ana Amélia
Reis Rufino.
Suplentes: Jaqueline de
Brito, David Bento Rodrigues
Martins, Selma S. Viana.

