w w w. s i n d m e t a u . o r g . b r
Edição 358 - 14/11 a 20/11/11 - Ano 7

D EBATE

Câmara de
Taubaté recebe
audiência sobre
RM Vale

PÁGINA 2

R EGIÃO

Marco Aurélio
protocola
emendas ao
projeto da Região
Metropolitana
PÁGINA 2
SEM CRISE

Brasil conquista
16 milhões de
empregos e dá
exemplo para a
Europa
PÁGINA 2
C IPAS

Conheças os
eleitos para
a Cipa na
Steelcoat,
Daido e CIBI
PÁGINA 3
E SPORTE

Fifa estuda
ingresso
de R$ 44 para
substituir
meia-entrada
PÁGINA 3
B RASIL

Desigualdade de
renda no país cai
22,8% em 30 anos,
aponta Ipea
PÁGINA 4
L AZER

Confira as
dicas e atrações
da Agenda
Cultural
PÁGINA 4

2
L UTA

Abaixo assinado pela isenção de
imposto na PLR mobiliza a categoria

R ECONHECIMENTO

Trabalhadores
na Feeling e
de outras
empresas
reivindicam
a isenção do
Imposto de
Renda sobre
a PLR

Os Metalúrgicos de Taubaté estão participando do
abaixo assinado organizado
pela CUT em apoio ao projeto de lei do deputado federal Vicentinho (PT/SP) que
pede a isenção do Imposto
de Renda sobre a PLR.
Na semana passada, os trabalhadores na Feeling , entre
outras empresas, participaram do abaixo assinado, mostrando apoio a iniciativa do

deputado Vicentinho.
O objetivo dessa campanha
é corrigir uma das maiores
injustiças que existe no sistema tributário brasileiro, que
prejudica os trabalhadores e
favorece os empresários,e
portanto buscaremos o maior número de assinaturas denunciando que a cobrança
sobre a PLR é injusta.
Enquanto ocorre a tributação sobre a PLR dos traba-

lhadores, a parcela de lucro
líquido das empresas que é
distribuída entre seus acionistas, é isenta de Imposto de
Renda desde 1996.
A situação é mais preocupante quando encaramos os
lucros gigantescos dos bancos
e das multinacionais, que seguindo essa lógica, acabam privilegiadas pela legislação tributária no Brasil que onera apenas o lucro do trabalhador.

D EBATE

Taubaté recebe audiência sobre RMVale
A Câmara de Taubaté recebe no dia 25, às 19h30, uma
audiência pública para discutir a criação da Região Metropolitana no Vale do Paraíba. A intenção do encontro
é melhorar o projeto apresentado pelo Governo do
Estado na semana passada.
Taubaté é a terceira microrregião a sediar o encontro. No total são cinco audiências. A primeira cidade a
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debater o projeto é São José
dos Campos, seguida de Cruzeiro, depois Taubaté, Caraguatatuba e por último Guaratinguetá.
A intenção das reuniões é
melhorar o projeto para as
necessidades do Vale e deixa-lo ainda mais com a cara
da região, por isso, os encontros vão permitir a participação das lideranças de cada
sub-região.

R EGIÃO

Marco Aurélio protocola emendas
ao projeto da Região Metropolitana
O deputado estadual Marco Aurélio (PT) apresentou
na semana passada emendas
ao projeto de criação da Região Metropolitana do Vale
do Paraíba. Foram oito propostas protocoladas com o
intuito de aperfeiçoar o projeto apresentado pelo Executivo estadual, principalmente
no sentido de garantir a participação da sociedade civil,
dar maior poder de decisão
aos municípios e ainda criar
mecanismos de transparência
da atuação do Conselho de
Desenvolvimento.
Uma das emendas ao Projeto de Lei 66/2011 visa ga-

Vicentinho é eleito o 7º
melhor deputado do Brasil
O deputado federal Vicentinho (PT/SP) foi eleito pelo
Prêmio Congresso em Foco
como o 7º melhor deputado
do Brasil.
Vicentinho obteve 4.215
votos, ocupando a sétima posição dentre os 513 deputados. Entre os parlamentares
paulistas, o deputado obteve
a terceira colocação, dentro

de uma bancada composta por
70 parlamentares.
Vicentinho está no seu terceiro mandato na Câmara e ao
agradecer aos jornalistas e intenautas que votaram nele, o
deputado afirmou que “é uma
honra ter obtido esse reconhecimento. Isso nos dá mais
entusiasmo para continuar representando a sociedade”.

SEM CRISE

Brasil conquista 16 milhões
de empregos e dá exemplo
para a Europa
A crise econômica européia deflagrada a partir de
uma bolha de especulação
financeira iniciada em 2008
nos Estados Unidos já fechou cerca de 80 milhões de
empregos no mundo.
Aqui no Brasil, a política
de valorização salarial e o
estímulo ao mercado interno imprimida a partir do
governo Lula criou 16 milhões de empregos.
Na reunião do G 20 ocorrida na semana passada em
Cannes, o Brasil apresentou
relatório mostrando que o
Brasil vai abrir 2,5 milhões
de postos de trabalho neste
ano.

Em encontro reunindo
ministros do Trabalho e da
Área Social dos países do G
20, o Brasil se posicionou
contrário aos critérios de
precarização do trabalho e
flexibilização das leis trabalhistas embutidos nos pacotes de austeridade financeira, contrapartida à ajuda do
FMI aos países endividados.

ATENÇÃO!!! COLÔNIA DE FÉRIAS
rantir a participação popular
nas decisões da nova Região
Metropolitana. A proposta é
que qualquer cidadão ou entidade legalmente constituída poderá apresentar proposta ao Conselho de Desenvolvimento.

O Sindicato informa que a
marcação de reservas para a
Colônia de Férias de Ubatuba para o mês de janeiro de
2012 começará a ser feita em
1º de dezembro de 2011.
A Secretaria Geral
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P ROJETO E SPERANÇA

Sindicato promove cidadania no
Dia da Consciência Negra
O Sindicato promove por
meio da Secretaria da Igualdade Racial um evento de
cidadania e conscientização
em comemoração ao Dia
da Consciência Negra no
próximo domingo, dia 20
de novembro.
A comunidade do Projeto Esperança vai receber o
evento “Todos Pela Cidadania e Consciência Negra” a
partir das 13h, com palestras, debates, atrações e
muitas brincadeiras para as
crianças e adolescentes do
bairro Jardim Sonia Maria.
O evento tem como objetivo, além de comemorar
o Dia da Consciência Negra, conscientizar a população sobre a importância da
luta pela igualdade racial e
celebrar a influência da
Cultura Africana em na sociedade brasileira.
O evento pela Consciência
Negra conta com o apoio de
entidades como a Faculdade
Anhanguera, UNITAU, Prefeitura de Taubaté, GAPC, e
o Movimento Todos Pela Paz
em Taubaté.

Diversas
Atrações!!!

Baiano, Dona Matilde do Projeto Esperança, e o dirigente Wilsão do CSE Volks

Para o ditetor social do Sindicato, Raimundo Dias Pires (Baiano),
é importante que a comunidade conheça a influência da cultura
negra na formação do povo brasileiro e conheça a luta de Zumbi
dos Palmares, que foi o primeiro negro a lutar pela liberdade
dos escravos no Brasil e dessa forma também inspirou a luta
dos afrodescendentes em nosso país pela igualdade racial.

Grupos de Pagode e
Hip Hop;
Capoeira;
Palestra sobre Zumbi
dos Palmares;
Palestras sobre a saúde da população idosa
negra;
Penteado Afro; Roupa
Afro;
Oficina de Abaiomi;
Mostra de fotos sobre
a história do negro no
Brasil;
Biblioteca Afro;
Conto de historia africana;
Contação de histórias
com a Tia Anastácia e o
Saci;
Aferição de pressão
arterial (Anhanguera);
Ônibus de orientação
e combate ao câncer
(GAPC);
Pipoca, doces e brinquedos;

C IDADANIA

Foi dada a largada para a Campanha do Natal
sem Fome 2011
O Sindicato realiza nesta sexta-feira, dia 18, às 10h, a primeira
reunião de organização da Campanha do Natal sem Fome 2011.
As entidades assistenciais que tiverem interesse de participar da 8ª
edição da Campanha devem comparecer a esta reunião de
organização, afirma o diretor social do Sindicato,
Raimundo Dias Pires (Baiano).
“Esta reunião é importante para definirmos as estratégias de
arrecadação de alimentos e para definir também as metas da
Campanha deste ano”, afirma Baiano.

Curtas
Fifa estuda
ingresso
de R$ 44 para
substituir
meia-entrada

O secretário-geral da
Fifa, Jérôme Valcke, disse
na Câmara que a entidade pretende criar um valor único de cerca de R$
44 para os jogos da primeira fase da Copa do
Mundo 2014, preço abaixo das demais partidas.
É uma forma, segundo
Valcke, de compensar o
fim da meia entrada para
estudantes, uma proposta polêmica e que vem
enfrentando resistências.
Ele não explicou como
deve ser a venda desses
ingressos, mas devem ser
restritos a brasileiros.
A proposta de ingressos a preços diferenciados, chamados de "categoria 4", segundo ele, já
foi discutida com a presidenta Dilma Rousseff.
Fonte: Folha Online

Confira os jogos
da 34ª Rodada
do Brasileirão

C IPAS

Conheças os eleitos para a Cipa na Steelcoat,
Daido e CIBI
Steelcoat - O Sindicato
informa que foram eleitos os
titulares Marcus Vinicius
Gouvêa Batista e Ademilson
Rodrigues de Paula.
Na Suplência ficaram Raphael Antonio Brandi e Haroldo Silva.
Daido - Foram eleitos ti-

tulares Antonio de Pádua
Gonçalves, João Batista da Silva, Roseli Fernandes Martins
e Paulo Rogério Pereira.
Como suplentes foram
eleitos André Luiz Borges,
Leandro Nóbrega, Renan
Novais dos Santos e Daniel
Salinas Santos.

CIBI - A Cipa será formada pelos titulares Reginaldo
da Silva Marculino,Valmir Viana, Ericson Willians de Lima
Pereira e Adinaldo Alberto.
Na suplência ficaram Alex
Fabiano de Souza, José Francisco da Silva e Wellington
dos Santos.

DIA 19 (Sábado)
Vasco x Avaí
Grêmio x Ceará
São Paulo x América-MG
DIA 20 (Domingo)
Corinthians x Atlético-MG
Botafogo x Internacional
Atlético-GO x Flamengo
Cruzeiro x Atlético-PR
Figueirense x Fluminense
Coritiba x Santos
Bahia x Palmeiras

4

Agenda Cultural
SOM
O SESC
Ta u b a t é
apresenta
no dia 27,
às 12h, o
músico Diego Luz.
Compositor, violonista e cantor,
Diego canta em suas canções medos, alegrias, tristezas, desejos, sonhos e
amores. Faz do violão
percussivo e sua voz suave algumas das características marcantes desse
compositor. O Sesc Taubaté fica na Avenida Milton de Alvarenga Peixoto, 1264, no Esplanada
Santa Terezinha. Informações 3634-4000.
SHOW
O cantor
e compositor Luan
Santana se
apresenta
na Associação de Taubaté no dia
18 de novembro a partir
das 22h.Aos 20 anos Luan
Rafael Domingos Santana, despontou como o
mais novo fenômeno do
sucesso. Apresentou-se
para um público de 30 mil
pessoas na Festa do Peão
de Boiadeiro em Barretos em agosto de 2008.
Informações (12) 36348566.

C ONQUISTA

Trabalhadores na Alstom conquistam
PLR com fim do valor variável
Os trabalhadores na Alstom aprovaram na quarta-feira, dia 09, a proposta da PLR
e conquistaram uma antiga
reivindicação que é o fim do
valor variável no cálculo do
benefício.
Depois de um longo período de negociações entre o
Sindicato, CSE e empresa foi
construída uma proposta
com validade de 2 anos e
que acaba com o critério do
valor variável, que vinculava
o valor da PLR ao salário do
trabalhador.
Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, o fim
do variável é uma conquista

importante dos trabalhadores na Alstom, assim como
aconteceu na Cameron,
onde uma forte mobilização
também acabou com o valor
variável no cálculo da PLR.

"A proposta aprovada também garante o aumento do
valor da PLR dos trabalhadores e segue a política do Sindicato de promover a geração de renda e valorização

O RGANIZAÇÃO

Comitês Sindicais de Empresa fazem
balanço das atividades de 2011
A Direção do Sindicato
dos Metalúrgicos de Taubaté e Região esteve reunida
na sexta-feira, dia 11, para
fazer uma avaliação das atividades do ano de 2011.
Dirigentes dos Comitês
Sindicais de Empresa (CSEs)
e do Comitê Sindical dos
Metalúrgicos Aposentados
fizeram um balanço das lutas e conquistas da categoria em Taubaté e região.
Para o presidente Isaac do
Carmo, o ano foi bastante

Dirigentes dos CSEs e do CSA acompanham o balanço das atividades de 2011

positivo para a categoria, já
que importantes conquistas
foram garantidas por meio
da mobilização e unidade

dos trabalhadores(as).
“Foi um ano em que a categoria esteve atuante em
diversas lutas como o Mo-

vimento pela Paz em Taubaté, com as reivindicações da
Classe Trabalhadora, como
a redução da jornada para
40 horas semanais, a luta
pela geração de empregos
de qualidade no Brasil e a
defesa da indústria nacionalos debates sobre a Sustentabilidade e o Meio Ambiente e muitas outras bandeiras de luta dos trabalhadores e da comunidade de Taubaté e Região”, afirmou o
presidente Isaac.

Um ano de conquistas expressivas para os Metalúrgicos

TEATRO
As Estrelas do Oriente. Com
Cia. Caixa
de Histórias. Lurdes e
Mércia,
duas simpáticas moças do interior,
encorajadas pelos poderes milagrosos do Elixir
das Estrelas, resolvem
sair pelo mundo apresentando um show de variedades até realizarem o
sonho de serem artistas
de TV. Entrada Franca.
Dia 20, domingo, às 16h.
O Sesc Taubaté fica na
Avenida Milton de Alvarenga Peixoto, 1264. Informações 3634-4000.

Proposta aprovada injeta cerca de R$ 14 milhões na economia de Taubaté

da categoria", disse Isaac.
A proposta aprovada pelos
trabalhadores da Alstom garante a injeção de cerca de
R$ 14 milhões na economia
de Taubaté e Região.
A primeira parcela será
paga neste mês de dezembro
desde ano, e a segunda parcela será paga no mês de julho de 2012.
"Os trabalhadores da Alstom estão de parabéns por
mais uma conquista, o aumento no valor da PLR é mais
um reflexo da evolução da
indústria junto a seus metalúrgicos." disse o presidente
Isaac do Carmo.

Foram injetados R$ 366,9 milhões na economia
Segundo a subseção do DIEESE dos Metalúrgicos de Taubaté, a PLR vai injetar R$ 141,5 milhões
na economia em 2011. Isso representa um crescimento de 23% em relação ao que foi injetado
na economia em 2010. Já a Campanha Salarial de 2011 injetará R$ 145 milhões com o reajuste
salarial mais os abonos negociados.
A Campanha Salarial dos Metalúrgicos, as negociações de PLR e o pagamento do 13º salário da
categoria garante a injeção de R$ 366,9 milhões na economia de Taubaté e Região em 2011.

B RASIL

Desigualdade de renda no país cai 22,8% em 30 anos, aponta Ipea
Em 2010, o índice de Gini
do rendimento domiciliar
per capita médio no conjunto dos municípios brasileiros foi 0,24. Em 1980, era de
0,31A desigualdade de renda nos municípios brasileiros, calculada por meio do
índice de Gini, caiu 22,8%
nos últimos 30 anos, aponta
estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômi-

ca Aplicada (Ipea).
De acordo com o estudo,
em 2010, o índice de Gini do
rendimento domiciliar per
capita médio no conjunto
dos municípios brasileiros
foi 0,24. Em 1980, era de
0,31. O índice de Gini varia
de 0 a 1. Há maior desigualdade no rendimento quanto mais próximo de 1.
“Embora entre as décadas

de 1970 e 1980, a desigualdade no rendimento domiciliar per capita médio nos
municípios tenha aumentado, a partir dos anos de
1990, o índice de Gini registra trajetória de queda”, destaca o estudo.
A partir da década de 1990,
a desigualdade no rendimento domiciliar per capita médio no conjunto dos municí-

pios brasileiros tem apresentado trajetória de queda, diz
o Ipea. No ano 2000, o índice de Gini era 0,26 e, em
2010, foi 0,24.

