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T RABALHO

J URÍDICO

Para OIT, redução de salários é
precarização do emprego

Para a diretora da OIT, é importante o diálogo para encontrar soluções

A diretora da Organização
Internacional do Trabalho no
Brasil (OIT), Laís Abramo,
disse na semana passada que
as propostas de redução da
jornada de trabalho e a redução proporcional dos salários representam a piora
no mercado de trabalho.
Segundo ela, o risco de a
América Latina e o Caribe
passarem por um processo

desses "é alto."
"A OIT defende o diálogo
[entre empresas e trabalhadores] para encontrar soluções para cada caso concreto. Mas, a solução não pode
ser a precarizacão do trabalho. É preciso tomar cuidado para que medidas conjunturais necessárias não
tenham efeito contrário. É
preciso manter a capacida-

de de consumo para manter
o mercado interno aquecido", disse a diretora.
A diretora comenta ainda
que há preocupação na OIT
com o prejuízo do emprego de alguns segmentos da
sociedade como negros, jovens e mulheres. Segundo
dados do Panorama Laboral,
divulgado pela Organização,
o desemprego no Brasil, na
América Latina e no Caribe
é 1,6 vezes maior entre as
mulheres. Entre os jovens é
2,2 vezes maior do que entre os mais velhos.
"Temos preocupação que
o desemprego atinja primeiro e mais fortemente aqueles extratos da sociedade
que sempre foram mais discriminados, como as mulheres e os negros", disse.

A MAZÔNIA

Indígenas pedem atuação do Governo em
conflitos durante Fórum Sócial
Representantes dos povos
indígenas se reuniram durante o Fórum Social Mundial
com representantes do Governo Federal e foi feito um
amplo debate sobre questões como demarcação de
terras, invasão de terras indígenas, desmatamento, avanço da pecuária e projetos de
construção de hidrelétricas
nos rios Madeira e Tocantins.
Estiveram presentes os ministros do Meio Ambiente,
Carlos Minc, da Justiça,Tarso
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Genro, e o presidente da
Funai, Marcio Meira.
Tarso defendeu demarcação contínua da reserva Raposa Serra do Sol e disse que

se a definição do STF for
pela demarcação contínua,
será uma vitória não do governo, "mas dos povos indígenas, e do povo brasileiro".

S ERVIÇO

Sindicato prepara ação para
reaver Imposto de Renda
sobre férias vendidas

O Departamento Jurídico
do Sindicato prepara uma
ação na Justiça Federal para
os trabalhadores que pagaram Imposto de Renda sobre
férias vendidas.
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.
Tem direito à devolução os
trabalhadores que nos últimos 10 anos tenham “vendido” parte de suas férias e
tenham recolhido Imposto
de Renda sobre o valor recebido.
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.
O interessados deverão
procurar o Departamento
Jurídico do Sindicato com os
seguintes documentos:
- Cópia simples do RG e
CPF;
- Cópia simples da Carteira de Trabalho, páginas: foto,
qualificação civil, contrato de
trabalho (das empresas que

trabalhou nos últimos dez
anos) e anotações de férias;
- Holerites dos meses em
que houve o recebimento
das férias vendidas nos último dez anos;
- Cópia de comprovante
de endereço - Água, Luz ou
Telefone;
- Procuração;
- Contrato de honorários.
As taxas iniciais para cobrir as despesas são de R$
70,00 para sócios em dia
com a contribuição sindical
(desde a data da propositura
da ação) e, de R$ 120,00
para não-sócios, não se tratando tal valor de honorários, mas tão somente de pagamento das despesas para
interposição da ação no Juizado Especial Federal de São
Paulo.
Os honorários advocatícios, cobrados ao final do processo, serão de 20% dos valores efetivamente recebidos
para sócios em dia com a
contribuição sindical (desde
a data da propositura da
ação) e, de 30% para não-sócios.
Informações no Departamento Jurídico do Sindicato
pelo telefone (12) 21234324.

Palestra no Sindicato esclarece dúvidas sobre aposentadoria
Na sexta-feira, dia 30, aconteceu na sede do Sindicato
uma palestra sobre aposentadoria com o gerente do INSS,
José Benedito Barbosa Santos,
e com o médico perito Alberto Ramalho de Alencar Junior que durante cerca de duas
horas esclareceram as principais dúvidas de vários companheiros que lotaram o auditório da entidade.
Foram abordados temas
como tempo de contribuição, aposentadoria especial,
aposentadoria por invalidez
e outros temas importantes.
Segundo o vice-presidente
do Sindicato, Claudemir
Monteiro, o Mil, a palestra foi
muito esclarecedora e as dú-

Platéia acompanha a palestra sobre aposentadoria feita pelos representantes do INSS de Taubaté (no destaque)

vidas que não puderam ser
esclarecidas durante o evento serão encaminhadas ao
INSS e depois repassadas aos

companheiros.
Nas próximas edições de
nosso jornal você vai acompanhar trechos das principais

perguntas que foram feitas, e
em breve você também vai
poder assistir a palestra no
site do Sindicato. Aguarde.
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11 de fevereiro: Dia Nacional de
Luta da CUT contra a crise

Curtas
Confira os jogos
da 5ª rodada do
Paulistão 2009

Rogério Marques / VP

A CUT convoca toda a sua
militância para o dia 11 de
fevereiro, que será o Dia
Nacional de Luta da CUT
frente à crise financeira internacional.
Serão realizados atos e
mobilizações em todo o
Brasil com a distribuição do
material da campanha
"Querem Lucrar com a Crise. A Classe Trabalhadora
Não vai Pagar esta Conta".
O objetivo desse dia de
luta é mostrar a posição da
CUT e seus sindicatos frente à crise financeira internacional: luta contra as demissões e propostas sérias
para, no diálogo entre governos e empresariado, en-

CONTRA

A

No dia 11 de fevereiro a CUT estará mobilizada pela defesa dos empregos e salários da Classe Trabalhadora

contrar alternativas que
permitam ao Brasil crescer
economicamente, apesar
das turbulências.
“Mobilizaremos os meta-

lúrgicos de Taubaté para
essa luta e deixar claro para
a sociedade que os trabalhadores não pagarão a
conta dessa crise”, afirmou

Isaac do Carmo, presidente do Sindicato.
Nas próximas edições traremos mais informações sobre essa grande mobilização.

CRISE

CUT lança campanha em defesa da
Classe Trabalhadora
Durante o Fórum Social
Mundial realizado em Belém, a CUT promoveu o lançamento da campanha
"Querem Lucrar com a Crise. A Classe Trabalhadora
Não vai Pagar esta Conta".
O objetivo dessa campanha é promover um amplo
debate nacional sobre a crise financeira internacional e
como os trabalhadores devem enfrentá-la para proteger seus empregos e salários.
Durante o Fórum Social

Mundial houve panfletagens
e colagem de cartazes da
campanha.
Em breve o Sindicato estará divulgando os materiais
dessa campanha para os trabalhadores de nossa base e
para a sociedade, para que
todos estajam conscientes
de que a conta dessa crise
não pode ser paga pela
Classe Trabalhadora, e sim
pelos especuladores financeiros que criaram essa crise nos Estados Unidos e na
Europa.

I NFORMAÇÃO

C IPAS

Jornal da CUT Vale aborda a crise
econômica na região
A CUT Vale do Paraíba e
seus sindicatos filiados realizam nesta semana o lançamento da edição de janeiro
e fevereiro de seu informativo, que aborda as medidas
defendidas pela central para
o combate à crise econômica, o acordo que garantiu
redução de jornada sem redução de salários na Volkswagen e destaca a eleição
dos metalúrgicos de São José
dos Campos que acontecerá no mês de março.
Jornal da CUT Vale: informação e credibilidade!!!

Jornal da
CUT Vale
aborda a
defesa dos
trabalhadores
e seus
direitos pela
CUT, que
tem como
exemplo o
acordo que
garantiu
empregos e
salários na
Volkswagen

Inscrições para a
Cipa na Mubea
O Sindicato informa que
estão abertas até 14 de fevereiro as inscrições para a
eleição da Cipa 2009/2010
na Mubea.
A eleição acontece no dia
20 de fevereirono horário
das 6h às 18h. Participe!!

Cipa da Comau
toma posse
Titulares: Edilson Dias
Peixoto, Everton Rodrigo
dos Santos, Eliana G. Correia,
Karine Cristian Ferreira.
Suplentes: Vanderley Feltran, Daniel Silvio Florentino e Ademir Martins.

Quarta-feira, dia 4
Botafogo x Guarani
Ponte Preta x Marília
Portuguesa x Oeste
Barueri x Ituano
Mirassol x Santo André
Paulista x Corinthians
São Paulo x Bragantino
Quinta-feira, dia 5
Guará x Mogi Mirim
Santos x São Caetano

Times da região
sofrem derrotas
no Paulistão

No último domingo, dia
1º, o Guaratinguetá perdeu para o Paulista em Jundiaí pelo placar de 4 a 1.
O resultado deixa a Garça na 18ª colocação no
campeonato com 2 pontos. Na próxima quintafeira, a Garça recebe o
Mogi Mirim em Guará.
O Bragantino perdeu
para o Mirassol em Bragança Paulista por 3 a 1.
Foi a terceira derrota seguida do Bragantino no
Paulistão, e o próximo
compromisso da equipe é
contra o São Paulo, nesta
quarta-feira, dia 4, no Morumbi.
Fontes: Site Futebol na Rede
e Diário de Taubaté
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Agenda Cultural
SHOW
A cantora Carolina
Soares
transporta
para o
samba a
mesma raça com que
interpreta músicas de
capoeira. As letras das
músicas que canta são
ricas em histórias e
dizeres que combinam
com o jeito brasileiro de
ser. Neste show, traz no
repertório canções de
Clara Nunes, Cartola,
Joselina, Pérola Negra,
Clementina de Jesus,
além de composições
próprias. Dia 8 de fevereiro a partir das 11h no
SESC de Taubaté. Entrada
Franca.
FESTA
Neste
sábado,
dia 7, a
partir
das 22h,
acontece o
"CarnaJuca 2009", a Festa Oficial do Bloco Juca Telles de
São Luiz do Paraitinga,
com show da banda
Estrambelhados e a
presença dos blocos
"Espanta Vaca", "Cruiscredo" e claro, do Juca
Telles. A festa acontece
no Dom Carmelo que
fica na Estrada Municipal
dos Remédios, 5606.
Informações pelo telefone (12) 3632-6504.

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL

Fórum debate as experiências de luta
dos movimentos sociais e sindical
O Sindicato participou no
dia 30 de janeiro da atividade
Precarização daVida e do Trabalho: Experiências Concretas dos Trabalhadores em luta
por uma vida melhor, promovida pelo Tie-Brasil e seus
parceiros no Fórum Social
Mundial 2009 em Belém do
Pará.
O presidente Isaac do Carmo foi um dos expositores do
debate que reuniu sindicalistas de diversos países como
Rússia, Marrocos, Chile, Argentina e México.
A idéia da atividade foi mostrar através de relatos de trabalhadores de vários países
que os movimentos Operário
e Sindical e os trabalhadores
tem papel fundamental na luta
por transformações sociais e
econômicas e que só haverá

Isaac do
Carmo
fala durante
encontro com
sindicalistas de
diversos países
avanço contra o capitalismo
se as lutas populares, trabalhistas, sindicais e sociais esti-

verem coordenadas entre si.
Isaac do Carmo e representantes dos metalúrgicos na

Defesas dos trabalhadores e dos
empregos marca o Fórum Social Mundial
O Fórum Social Mundial
2009, realizado em Belém
do Pará, terminou no domingo, dia 1º, com um total
de 133 mil participantes inscritos, de 142 países, segundo a organização do evento. O número de pessoas
envolvidas no FSM reunindo participantes e trabalhadores chegou a 150 mil.
A CUT reforçou em todos os debates do Fórum
que não abrirá mão da luta
pelos direitos da Classe Tra-

balhadora que não pagará
essa conta com redução de
salários e demissões.
O ministro Luiz Dulci, secretário geral da Presidência da República cobrou que
o movimento sindical deve
fazer a sua parte, lutar contra as demissões e a precarização do trabalho.
Ao lançar a campanha
nacional da CUT na defesa da Classe Trabalhadora,
o presidente Artur Henrique destacou o compro-

Ministro Luiz Dulci fala durante o Fórum Sindical Mundial em Belém

misso da central com a
efetivação de um novo
modelo de desenvolvi-

mento para o país, econômica e ambientalmente
sustentável.

L IDERANÇAS

Unidade dos países da América Latina é a saída para a crise

OFICINA
Oficina
de
construção de
instrumentos
de
percussão com materiais reutilizados, sensibilização
musical e criação de um
cortejo. Para crianças de
7 a 12 anos no Sesc de
Taubaté, nos dias 22 e 23
de fevereiro.
A oficina é gratuita.
Informações (12) 36344000.

Ford da Rússia falaram sobre
as experiências de organização nos dois países, bem
como as sindicalistas mexicanas que falaram sobre a precarização da mão de obra no
setor de Autopeças e suas
formas de luta contra a exploração do Capital.
Sindicalistas do Marrocos
comentaram sobre as dificuldades dos trabalhadores rurais daquele país e dirigentes
chilenos explanaram as relações trabalhistas nos setores
público e privado.
“É um momento de unificação prática das lutas, respeitando a diversidade e autonomia dos movimentos presentes, mostrando porque estamos organizados e para onde
queremos ir”, disse o presidente Isaac.

Os presidentes do Paraguai, Fernando Lugo, da Bolívia, Evo Morales, do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do Equador, Rafael
Correa, e da Venezuela, Hugo Chavez, durante reunião em Belém

Durante o encontro com
os presidentes do Paraguai,
da Bolívia, do Equador e da
Venezuela o presidente Lula
disse que o emprego vai tirar o país da crise.
Lula disse que esse é o momento dos países emergentes se desenvolverem com
políticas de transferência de
renda e que cabe ao Estado
controlar de forma mais eficaz os mercados financeiros
para que a especulação não
volte a prejudicar a economia mundial.
Lula ainda afirmou que é
importante proteger os desprotegidos e garantir renda
e emprego do trabalhador, e
também a produção.

