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P ESQUISA

J URÍDICO

Taubaté registra menor queda
no emprego industrial na região

Sindicato e CUT trabalham em Taubaté pela manutenção dos empregos

O balanço mensal do Ciesp
(Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo) apontou no mês de janeiro a sexta redução seguida no nível
de emprego na região.
Na região de Taubaté, a redução do nível de emprego
ficou em -1,68%, e o índice
não foi maior graças às contratações do setor de máqui-

nas e equipamentos.
O índice também reflete o
trabalho que vem sendo feito pelo Sindicato e pela
CUT na busca pela manutenção dos postos de trabalho,
evitando assim demissões
nesse período de crise.
Na região de Taubaté o índice também foi menor graças à Organização proporci-

onada pelos Comitês Sindicais nas empresas, garantindo maior mobilização e representatividade dos trabalhadores para o enfrentamento da crise.
Em São José dos Campos,
a retração do emprego industrial foi maior, chegando
a -3,16%.
Isso aconteceu porque o
Sindicato ligado ao Semlutas
não vem tomando medidas
eficientes para combater as
demissões nas empresas, sem
falar na falta de Organização
e representação sindical dos
trabalhadores nas empresas.
Essa é a diferença do Sindicato de Taubaté e da CUT
em relação ao Semlutas: seriedade que mostra resultados e a manutenção dos empregos dos trabalhadores.

CASO GM

Semlutas deixa a defesa dos trabalhadores
na GM para a Justiça do Trabalho
Continuando a sequencia
de erros dos Semlutas no
caso da GM, o sindicato deixou para a Justiça do Trabalho a defesa dos direitos dos
trabalhadores.
A CUT entende que essa
não é a função da Justiça do
Trabalho, e sim do sindicato
que deveria ter feito alguma
coisa antes das demissões
dos trabalhadores temporários na GM.
O TRT determinou que os
trabalhadores demitidos re-
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Trabalhador já pode entrar
com ação para reaver IR
sobre férias vendidas

Interessados devem procurar o Departamento Jurídico do Sindicato

O Sindicato informa que
os trabalhadores já podem
procurar o Departamento
Jurídico da entidade para
entrar com a ação na Justiça
Federal para reaver o Imposto de Renda pago sobre
férias vendidas nos últimos
10 anos.
A ação tem como base
uma súmula do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que
estabeleceu que a venda das
férias corresponde a um

abono indenizatório e, portanto, não caberia a cobrança do imposto.
Para saber se houve o recolhimento indevido basta
verificar se existe desconto
a esse título no holerite do
mês em que se recebeu o
valor da "venda" das férias.
Os interessados devem
procurar o Departamento
Jurídico do Sindicato. Informações pelo telefone (12)
2123-4324.

S ERIEDADE

Sindicato conquista
reintegração de trabalhador
na Pelzer
cebam o pagamento de de indenização equivalente ao valor do contrato de trabalho.
Agora o Semlutas vai entrar na Justiça com uma ação

para “fazer cumprir” a determinação do TRT.
E o Semlutas ainda acha que
isso é defender os empregos
dos trabalhadores

M ERCADO

Brasil está entre os países
que não registram queda nas
vendas de veículos em 2008
Entre os 10 países que lideram as vendas de veículos, apenas Brasil, Rússia, India e China (BRIC) não registraram queda no mercado.
O Brasil registrou uma alta
de 14,1% em relação a 2007
com a venda de 2,67 milhões de automóveis em
2008.
Os dados foram divulgados pela Jato do Brasil, consultoria automotiva, e apontam a solidez do mercado
dos países chamados em
desenvolvimento.

Apesar da crise, os Estados
Unidos continuam a liderar
o ranking, e o Brasil ocupa
o 6º lugar, à frente de França, Reino Unido, Itália e India.

Luiz Goiano acompanhado pelos advogados do Sindicato e pelo CSE na Pelzer

O Departamento Jurídico
do Sindicato garantiu na última segunda-feira, dia 16, a
reintegração do companheiro Luiz Pereira de Oliveira,
o Luiz Goaino, na empresa
Pelzer.
O trabalhador, que cumpre
mandato de Cipa, estava afastado desde novembro, já que
não aceitou uma decisão unilateral empresa de mudá-lo
para o 3º turno.
Luiz Goiano pediu a ajuda
do Sindicato, que através de
uma liminar na Justiça garantiu a reintegração do compa-

nheiro em seu horário de
trabalho diurno.
A Justiça também determinou o pagamento das diferenças vencidas do salário
durante o período em que
ficou sem trabalhar, que incluem também o cálculo de
gratificação natalina, férias e
o respectivo terço constitucional, depósitos em FGTS e
respectiva indenização de
40%.
Essa é mais uma conquista
do Sindicato e mostra a seriedade na defesa dos direitos
dos trabalhadores.
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C ONQUISTA

Acordos na Volks e SG injetam
R$ 9,7 mi na economia de Taubaté
O pagamento da antecipação da 1ª parcela do 13º
salário aos trabalhadores
na Volkswagen e na SG
(terceira na Volks) vai garantir neste 1º trimestre a
injeção de cerca de R$ 9,7
milhões na economia de
Taubaté e região.
Em tempos de crise economica, a injeção desta
quantia garante um aquecimento da economia de Taubaté em setores como o
comércio e serviços.
Resultado de um acordo

Comércio é um dos beneficiados com a injeção na economia de R$ 9,7 mi

aprovado pelos trabalhadores, a negociação feita
pelo Sindicato segue a política da CUT e do Governo Federal, que acreditam
no fortalecimento da produção e do consumo como
principais ferramentas de
combate à crise internacional.
Ford - o Sindicato também informa que a antecipação do 13º salário também já está em negociação
para os trabalhadores na
Ford.

C OMPROMISSO

Sindicato discute alternativas contra a crise
em plenária do deputado Carlinhos Almeida
O presidente do Sindicato,
Isaac do Carmo, participou
no sabádo da reunião do
Conselho do Mandato do
deputado estadual Carlinhos
Almeida (PT).
A reunião aconteceu na
Câmara Municipal de São
José dos Campos e contou
com a presença de centenas
de militantes e lideranças do
PT em nossa região.
Isaac fez uma análise de
conjuntura econômica e sindical, e também falou sobre

a luta do Sindicato pela defesa dos empregos e salários dos trabalhadores no
combate aos ataques dos
patrões pela retirada de direitos e postos de trabalho
neste momento de crise.
“A classe trabalhadora não
vai pagar por essa crise e precisamos cobrar do governador José Serra uma maior participação nas ações de combate, já que o Estado vem se
mantendo omisso nesse debate”, disse Isaac.

Curtas
Confira os jogos
da próxima
rodada do
Paulistão 2009

Dia 20, sexta-feira
Ituano x Mogi Mirim
Ponte Preta x Bragantino
São Caetano x Noroeste
Dia 21, sábado
Guara x Corinthians
Portuguesa x Palmeiras
Barueri x São Paulo
Paulista x Marília
Oeste x Mirassol
Santo André x Guarani
Dia 22, domingo
Santos x Botafogo

Sesi de Taubaté
vai receber
evento nacional
de Tênis de Mesa
Isaac fala sobre a conjuntura econômica e sindical durante a reunião

Deputado Vicentinho libera R$ 1 mi para Taubaté
Também no último sábado
aconteceu em São Paulo o
encontro do Conselho do
Mandato do Deputado Federal Vicentinho do PT.
O Sindicato foi representado no evento pelo companheiro Tiguera, do Comite

Sindical dos Aposentados.
O destaque neste encontro foi a liberação de verbas
por Vicentinho para Taubaté,
que já somam R$ 1 milhão.
Em 2007, Vicentinho liberou R$ 500 mil para obras de
infra-estrutura urbana, e para

este ano de 2009, mais R$
500 mil serão liberados para
infra-estrutura esportiva.
Vicentinho destacou o fortalecimento do PT nas eleições 2008 com a reeleição
de 56% de seus prefeitos,
sendo o partido que mais

L ULA :

cresceu nas cidades onde a
votação foi para o 2º turno.
Em São Paulo, o PT elegeu
candidatos a prefeito em 64
cidades, sendo 11 na grande
São Paulo.
O partido elegeu ainda 522
vereadores no Estado.

S ERVIÇO

INSS vai avisar contrinuintes sobre
aposentadoria

Atendimento do
Sindicato no
Carnaval

O presidente Lula anunciou na semana passada que
a partir de junho, os contribuintes da Previdência Social que atingirem a idade ou
o tempo de contribuição
necessários para se aposentar receberão em casa um
comunicado do INSS informando sobre a possibilidade.
“Esse é um comprometimento meu, que estou fazen-

O Sindicato informa que
não haverá atendimento em
sua sede nos dias 23, 24 e 25
de fevereiro, voltando ao
atendimento normal na quinta-feira, dia 26 de fevereiro.

do com os companheiros da
Previdência Social”, disse
Lula que participou em São
Paulo das comemorações
dos 86 anos da Previdência
Social, e destacou os benefícios que o INSS oferece hoje
como a concessão de aposentadoria em até meia hora
por idade, por tempo de contribuição e do salário-maternidade.

O Sesi de Taubaté sediará no dia 29 de março a 2ª
etapa da Liga Nipo-Brasileira de Tênis de Mesa,
evento que receberá a
participação de cerca de
600 atletas da modalidade.
O evento contará com a
participação dos atletas
do projeto Metta de Tênis de Mesa, que conta
com o apoio do Sindicato
dos Metalúrgicos.
O Sesi Taubaté fica na
Avenida Voluntário Benedito Sérgio, 710, Estiva Taubaté.
Fontes: Site Futebol na Rede
e Agência Brasil
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Agenda Cultural
CACHORRÕES
Desfile do
Bloco dos
Cachorrões, nesta
sexta-feira,
dia 20, a
partir das
21h, nas ruas do Distrito
de Quiririm.
O abadá custa R$ 15.
Informações e vendas
pelos telefones (12)
3411-8664 (Vera), 36317553 / 9174-7407 (Chupeta) e 3622-2000 (Wilber / Robério).
ADC FORD
Desfile do
Bloco
Carnavalesco da
ADC Ford,
neste
sábado, dia
21, a partir
das 22h30 na Avenida do
Povo em Taubaté. Depois
do desfile acontece o
Carnaval com o Trio
Alegria no Clube da
ADC Ford. Informações
pelos telefones (12)
3622-7157 e 9147-9009.
SÃO LUIZ
Confira a programaçãode
sexta e sábado em São
Luiz do Paraitinga
Dia 20 - Sexta Feira
22h20 Abertura Oficial
22h30 Bloco do Lençol
00h00 Bloco Misto Quente
01h30 Bloco do "Lobisome"
Dia 21 - Sábado
12h00 Bloco Juca Teles
15h00 Banda Quar' de Mata
18h00 Bloco da Saúde
20h00 Bloco Bicho de Pé
22h00 Bloco da Coruja

L UTA

Metalúrgicos de Taubaté participam do Dia
Nacional de Luta pelos Empregos e Salários
Os metalúrgicos de Taubaté participaram na quarta-feira, dia 11, do ato realizado
pela CUT em São Paulo, na
Praça do Patriarca, como parte das mobilizações do Dia
Nacional de Luta pelos Empregos e Salários.
Dirigentes sindicais, militantes e lideranças de diversos ramos da CUT fizeram
panfletagens de jornais e boletins da campanha "Querem
Lucrar com a Crise:A Classe
Trabalhadora Não vai pagar
essa conta".
Durante o ato, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, Isaac do
Carmo, falou em nome dos
metalúrgicos do Estado de
São Paulo.
"A CUT está no dia de hoje
mobilizada em todo o Brasil
pela defesa dos salários e

Os metalúrgicos de Taubaté participaram do ato da CUT/SP na praça do Patriarca em São Paulo no dia 11 de fevereiro

empregos dos trabalhadores,
e deixamos claro para toda
a sociedade que a Classe Trabalhadora não vai pagar a
conta dessa crise que foi criada pelos especuladores internacionais", disse Isaac durante o ato.
"Muitos patrões chamam
os trabalhadores para reduzir salário, não porque a em-

presa está para fechar, mas
porque querem manter o tamanho do lucro", disse ainda
Isaac.
O presidente da CUT/SP,
Sebastião Geraldo Cardozo,
cobrou durante o ato uma
atuação maior do governador de São Paulo, José Serra,
que vem se mantendo distante das discussões sobre o

combate à crise econômica
e deixando o empresariado
livre para impor suas ações
sobre a Classe Trabalhadora.
Também participaram do
ato o secretário geral da
CUT/SP,Adi dos Santos Lima,
e Vagner Moura, secretário
de política sindical da CUT
Nacional, representando o
presidente Artur Henrique.

P ALESTRA

Tempo de contribuição foi tema de pergunta
na palestra do INSS
Acompanhe mais uma pergunta que foi elaborada na
palestra do INSS na sede do
Sindicato no dia 30 de janeiro. A pergunta é sobre contagem de tempo de contribuição.
Pergunta: Uma pessoa fez
o PPP, e a contagem de tempo, deu cerca de 36 anos;
minha dúvida é: Se eu entro
com a aposentadoria hoje
com 45 e eu aposento com
o salário aplicado ao valor
previdenciário, ou seja vai
cair mais de 50%, eu posso
entrar com pedido de revi-

são, tendo em vista que vinha
de uma lei antiga que me
dava o direito de aposentar
com 25 anos de trabalho.Tenho esse direito ou não?
Reposta do gerente do
INSS de Taubaté, José
Benedito Barbosa Santos: A aposentadoria especial de 25 anos não tem fator
previdenciário, assim como a
aposentadoria por idade também não tem. Na aposentadoria por tempo de contribuição é obrigatório a aplicação do fator, e com 35 anos
você vai ser aplicado e vai ser

redutor porque o tempo é
mínimo de 35 anos. Com relação por exemplo, você aposentou hoje com 35 anos,
aplicou fator previdenciário,
reduziu seu salário e daqui 5
anos se você estiver com
mais idade e continuou exercendo atividade não vai caber a revisão, neste caso não
tem como revisar e alterar o
fator previdenciário para
mais, porque ele é amigado
com o aumento da concessão da aposentadoria, e todo
tempo que você conseguiu
depois que você aposentou,

você não pode mais incluir
na aposentadoria, tempo anterior sim. Você aposentou
com 35 anos e descobriu que
você tem uns 5 anos lá do
tempo de menor de idade
ainda, com aquela carteira de
menor que não foi incluído
você pode pedir uma revisão,
aumenta seu tempo de contribuição e consequentemente diminui / melhora seu
valor previdenciário. Agora
sobre o tempo posterior a
concessão da aposentadoria
nada mais pode ser feito, infelizmente.

Edital de Assembléia Taxa Negocial
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS E OFICINAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, SIDERÚRGICAS, AUTOMOBILÍSTICAS E
DE 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 1959, inscrito no CNPJ sob o n.º 72.307.267/
0001-37, com sede social nesta cidade à Rua Urupês, n.º 98, Chácara do Visconde, Taubaté-SP, por seu Diretor-Presidente Isaac Jarbas Mascarenhas do Carmo, CONVOCA TODA A CATEGORIA
PROFISSIONAL dos TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS E OFICINAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, SIDERÚRGICAS, AUTOMOBILÍSTICAS E DE
AUTOPEÇAS, assim entendidos os trabalhadores a que se refere o Estatuto Social da Entidade devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, Processo nº 46000.01.080/200511, da base
territorial compreendida pelos Municípios 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, sócios ou NÃO da entidade, para participar de ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que se realizará no
dia 27 de fevereiro de 2009, às 17:00h (dezessete horas) em primeira convocação, estando presente a metade mais um dos trabalhadores da Categoria acima mencionados e, em não
sendo alcançado o quorum, às 18:00h (dezoito horas) em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na sede da Entidade, à Rua Urupês, nº 98 e 120, bairro Chácara do
Visconde, Taubaté-SP, para o fim de discutir e deliberarem, especificamente, sobre a seguinte ordem do dia: A instituição, em favor da Entidade, da cobrança de taxa negocial e ou assistencial, em decorrência
das negociações e celebrações de acordos coletivos de trabalho referentes ao pagamento, pelos empregadores aos empregados, de participação nos lucros e resultados - PLR, bem como, de convenções
coletivas de trabalho, cujo valor e forma de pagamento, será definido na Assembléia, para todos os trabalhadores da categoria profissional, independentemente de serem sócios ou não da Entidade,
ressalvando-se aos trabalhadores da Categoria que não forem associados à Entidade de que, poderão exercer o direito de se oporem à cobrança da taxa negocial e ou assistencial, desde que,
o façam, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação da Ata da Assembléia que instituir a taxa negocial e ou assistencial em jornal de ampla circulação, de forma
individual e escrita, a qual deverá ser protocolizada em duas vias idênticas, uma junto à sede do Sindicato e outra junto ao departamento de recursos humanos da empregadora do
trabalhador, taxa esta que, deverá vigorar durante a vigência do ano base 2009/2010, o qual terá inicio com a publicação da Ata desta Assembléia em jornal de circulação.
Taubaté-SP, 17 de fevereiro de 2009.
Isaac Jarbas Mascarenhas do Carmo
PRESIDENTE

