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T RABALHO

S AÚDE

Sem debate, Câmara aprova
aumento do tempo de aviso prévio

CUT entende que a questão deveria ter sido mais debatida com as centrais

Na última semana, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do Senado que aumenta o tempo
de aviso prévio para os trabalhadores com mais de um
ano no mesmo emprego.
Pelo texto aprovado, o
aviso prévio para quem ficar até um ano no trabalho
será de 30 dias. Para os que
permanecerem por mais
tempo, será computado ao

aviso mais três dias por
ano trabalhado. O projeto
limita o tempo máximo do
aviso prévio em 90 dias.
A CUT estranhou rapidez e forma como deputados aprovaram aviso prévio de 90 dias, ou seja, sem
debate com os representantes dos trabalhadores
que acumularam informações e experiências que
podem ajudar na constru-

ção de qualquer legislação
relacionada aos direitos
dos trabalhadores.
O presidente da CUT,
Artur Henrique, diz que
uma boa proposta faria
com que as empresas tivessem mais cuidados na
hora de demitir, ajudando
a reduzir a rotatividade e,
com isso, impedir que demitissem trabalhadores
para contratar outros que
ganham menos, como muitos fazem hoje.
Para ele, a proposta aprovada no Congresso ontem
representa um custo muito
pequeno para as empresas
e não servirá para combater a rotatividade. “A única
forma de impedir a rotatividade é a aprovação da Convenção 158 da OIT”, conclui
Artur Henrique.

Sindicato promove palestra
sobre o NETEP

O Sindicato promove na
quarta-feira, dia 28, às 14 h, a
palestra sobre o NETEP
(Nexo Técnico Epidemiológico) com o Dr. Alberto Ramalho de Alencar - Chefe da
Seção de Saúde do Trabalhador do INSS.
O objetivo deste encontro
é debater e difundir com Cipeiros e dirigentes sindicais
informações sobre a aplicação
do NETEP (Nexo Técnico Epi-

demiológico Previdenciário).
O evento busca um debate
crítico dos trabalhadores sobre a realidade das doenças e
acidentes do trabalho, bem
como as políticas de vigilância em saúde do trabalhador
no âmbito estadual.
Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, o evento
será uma grande oportunidade debater a ação sindical em
relação à saúde do trabalhador.
"Essa palestra é importante
para que a representação dos
trabalhadores esteja ciente e
atualizada sobre o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, e esclarecer todas
as dúvidas dos trabalhadores
no chão de fábrica", afirma o
presidente Isaac.

R EGIÃO

Crescimento do Vale do Paraíba demanda criação
da Região Metropolitana
Os dados do último censo
do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística)
apontam que o Vale do Paraíba teve um crescimento populacional de 20 mil pessoas
entre 2010 e 2011, o que o
que confirma a necessidade
de investimentos e da organização como Região Metropolitana.
Ainda segundo os números
do IBGE, os 39 municípios do
Vale do Paraíba, Serra da
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Mantiqueira e Litoral Norte
contam hoje com 2,28 milhões de habitantes.
A Região Metropolitana

permite uma maior organização política e um futuro
ordenado e planejado, trazendo maiores benefícios
para o Vale.
Os deputados estaduais da
região trabalham para que o
projeto que cria a RM seja
encaminhado em regime de
urgência e votado antes do
novo Orçamento do Estado,
para que a Região Metropolitana tenha verba própria já
para o ano que vem.

C OMUNICAÇÃO

Encontro debate o papel das
novas mídias na democracia
O papel das novas mídias
na construção da democracia será a pauta de discussão do 1º Encontro Mundial de Blogueiros, que acontece nos dias 27, 28 e 29 de
outubro, em Foz do Iguaçu
no Paraná.
O objetivo é promover o
fenômeno que ocorre em
torno das novas mídias, identificar suas tendências e investir no seu aperfeiçoamento, reunindo experiências de
diferentes partes do mundo.
No movimento sindical, a
novas mídias tem contribuído e muito para divulgação
das conquistas e lutas feitas

prol do trabalhador, a informação rápida, mas com conteúdo, é fator primordial
nesse novo meio de divulgação.
O evento é realizado pela
Associação Brasileira de
Empresas e Empreendedores da Comunicação (Altercon) e o Centro de Estudos
da Mídia "Barão de Itararé".

E CONOMIA

Taxa de desemprego em
agosto é a menor para o mês
desde 2002
A taxa de desemprego nas
seis principais regiões metropolitanas do país ficou em 6%
em agosto, informou o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). O resultado, que repete a taxa de
julho, é o menor para o mês
de agosto desde o início da
série da Pesquisa Mensal de
Emprego (PME), em 2002. Em
relação ao mesmo período
do ano passado, quando a
taxa ficou em 6,7%, houve
queda de 0,7 ponto percentual.
O documento revela que
também houve estabilidade
no número de trabalhadores
com carteira assinada – 11
milhões de pessoas - na comparação com julho. Em relação ao mesmo período de
2010, houve aumento de

7,5%. Esse crescimento indica que foram criados 764 mil
postos de trabalho formal no
período.
O rendimento médio dos
trabalhadores ocupados, estimado em R$ 1.629,40, subiu 0,5% de um mês para o
outro. Em relação a agosto
do ano passado, o poder de
compra dos ocupados cresceu ainda mais, 3,2%.
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VITÓRIA!!!

Metalúrgicos de Taubaté conquistam 10%
de reajuste em todos os grupos
“
Trabalhadores aprovam a busca do índice de 10% de reajuste na Campanha Salarial 2011 em assembléia no Sindicato

Mulher - As trabalhadoras
nas Montadoras também tiveram uma conquista impor-

tante nesta Campanha Salarial 2011 com a ampliação da
licença materinidade de 120

pera 180 dias, garantindo
qualidade de vida para as
mães e seus filhos.

Parabéns a todos
pela garra e pela disposição de luta. Em nome
da Direção do Sindicato, agradeço aos trabalhadores (as) pela unidade e mobilização que
tornaram essa Campanha Salarial vitoriosa

“

Os Metalúrgicos de Taubaté fecharam na semana passada mais uma Campanha
Salarial vitoriosa, com a conquista do aumento real em
todos os grupos e o índice
de 10% de reajuste.
As bancadas patronais do
Grupo 2, Grupo 8 e Autopeças cederam à pressão e
mobilização dos trabalhadores e chegaram a propostas
que contemplaram a reivindicação de reajuste de 10 %
aprovado pela categoria em
assembléia no Sindicato no
dia 11 de setembro.

Isaac do Carmo
Presidente do Sindicato

Uma Vitória da Unidade dos trabalhadores(as)
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Ao longo desta Campanha Salarial
2011, foi intensa a mobilização dos
trabalhadores nas portas de fábrica e
a participação dos Comitês Sindicais
de Empresa nas bancadas de
negociações junto com a FEM/CUT-SP.
Foi mais uma Campanha Salarial
vitoriosa, com a conquista de aumento
real de salário e avanços em cláusulas
sociais como a ampliação da licença
maternidade para 180 dias.

“

Autoliv

“

Isaac do Carmo
Presidente do Sindicato
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PIZZA
O Projeto
Esperança
realiza o
Dia da Pizza
no
próximo dia 01
de outubro,
a partir das
14h. As pizzas custam R$
12 e a renda é em
benefício das atividades
do Projeto Esperança. As
pizzas nos sabores
Calabresa, Mussarela e
Presunto serão entregues
nos bairros Jardim
América, Parque Três
Marias, Bosque da Saúde,
Alto do Cristo, Terra
Nova e Chácara Silvestre.
Informações pelo telefone (12) 3635-6223.
INFANTIL
A AT
Produções
e o Teatro
Metrópole
apresentam
no mês de
outubro
uma programação especial para a
criançada. Dia 08/10 sábado - 16hs - BRANCA
DE NEVE / Dia 09/10 domingo - 16hs - O
MÁGICO DE ÓZ / Dia
29/10 e 30/10 - sábado e
domingo - 16hs - LAZY
TOWN ( do Discovery
Kids). Informações pelos
telefones (12) 91426253 / 9750-9937 / ID
10*191670.
FESTA
M a i s
u m a
edição da
festa que
relembra
os melhores
momentos
dos embalos dos anos 70
e 80. Boa opção para
quem gosta e quer
reviver a chamada Era
Disco. Os maiores
sucessos de duas décadas
que marcaram a música
mundial. Nssa edição o
tema é Halloween. Data:
8/10/2011 Horário: 22:00
hs Local: Galpão Fest
Quiririm - Informações:
(12) 3413-7528.

S INDICAL

Metalúrgicos entregam projeto de
negociação ao Governo no dia 30
Os metalúrgicos da CUT
entregam ao governo federal
no dia 30 a proposta de projeto de lei que estimula a negociação coletiva e reconhece legalmente a representação
sindical no local de trabalho.
A entrega acontecerá na
sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e será feita
ao secretário geral da Presidência da República, Gilberto de Carvalho.
O objetivo dos metalúrgicos da CUT é que a proposta
seja enviada pelo governo ao
Congresso Nacional como
projeto de lei do Executivo.
A proposta da CUT busca
estimular as negociações coletivas como forma de ampliar direitos e benefícios dos
trabalhadores.
Para isso, um dos pontos
fundamentais do projeto é o
reconhecimento dos CSEs ,
modelo sindical que já é praticado na base metalúrgica de
Taubaté, no ABC, em Sorocaba e em Salto.

Dilma defende na
ONU o combate
às causas da
crise mundial

Rodolfo Stuckert

Agenda Cultural

Isaac do Carmo durante a audiência com o deputado Marco Maia (PT)

Metalúrgicos e Governo debatem
projeto que regulamenta os CSEs
O presidente Isaac do Carmo esteve em Brasília na
quinta-feira, dia 22, ao lado do
presidente Sérgio Nobre, do
Sindicato dos Metalúrgicos
do ABC e participou de audiências com os senadores
Humberto Costa, Paulo Paim
e José Pimentel, com a ministra Delaíde Alves Miranda
Arantes, juíza do Tribunal Superior do Trabalho, e com o
presidente da Câmara dos
Deputados, Marco Maia, sobre o projeto de lei que es-

timula a negociação coletiva.
"Nossa proposta é fundamental para a modernização
das relações no trabalho,
pois cada local de trabalho
tem sua realidade e a negociação coletiva é um instrumento importante para garantir acordos que beneficiem os trabalhadores em
conquistas e a viabilização
de investimentos nas empresas para geração de empregos", afirma o presidente Isaac.

P OLÍTICA

Câmara poderá ter 19 vereadores
nas eleições 2012
A Câmara de Taubaté
aprovou em 1ª votação no
dia 21 o aumento do número de vereadores no legislativo municipal de 14 para
19 nas eleições municipais
de 2012.
Para entrar em vigor, a pro-

S EGURANÇA

posta tem que ser aprovada
em uma segunda discussão,
no dia 5 de outubro.
A ampliação não é obrigatória, mas para vigorar na
próxima legislatura tem que
ser aprovada até outubro
deste ano.

Ao discursar na abertura da 66ª Assembleia Geral da ONU em Nova York,
a presidenta Dilma Rousseff disse que a crise global é ao mesmo tempo
econômica, de governança
e de coordenação política.
A presidenta destacou
que o mundo vive um momento extremamente delicado e, ao mesmo tempo,
uma grande oportunidade
histórica. "Enfrentamos
uma crise econômica que,
se não debelada, pode se
transformar em uma grave ruptura política e social. Uma ruptura sem precedentes, capaz de provocar sérios desequilíbrios na
convivência entre as pessoas e as nações."
A presidenta foi muito
aplaudida quando defendeu o estado palestino, que
não tem representação na
ONU. "Assim como a maioria dos países nesta Assembleia, acreditamos que
é chegado o momento de
termos a Palestina aqui
representada a pleno
título.Venho de um país
onde descendentes de
árabes e judeus são compatriotas e convivem em
harmonia, como deve ser",
disse Dilma.

C RIANÇA

Saúde da Mulher e o Meio Ambiente Dia da Criança no São Gonçalo terá
foram temas da Sipat na Daruma
como tema a Paz

A SIPAT trouxe informações importantes para o dia a dia dos trabalhadores

Aconteceu na última semana a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes (Sipat) dos trabalhadores na
Daruma.
O evento contou com diversas palestras abordando
temas como Saúde Financeira, DST/AIDS, Saúde da Mulher, orientações sobre Meio

Ambiente e informações
relacionadas ao dia a dia do
trabalhador.
As Sipats ajudam a fortalecer a consciência do trabalhador sobre a importância da segurança no trabalho,
fator primordial para um
bom ambiente no chão de
fábrica.

O Sindicato e o Movimento Todos Pela Paz em
Taubaté preparam uma
grande festa do Dia das
Crianças no bairro São
Gonçalo, na Praça Mário
Suttani.
A festa acontecerá no sábado, dia 08, das 13h às 17h
com muitas atrações.
O evento tem como objetivo unir a família em uma
tarde de muita alegria, diversão, brincadeiras, educação e harmonia, conscientizando a população que as
crianças precisam desse
ambiente para viver em paz.
Para o diretor de cultura

do Sindicato, Raimundo
Dias Pires, o Baiano, o evento é de extrema importância, pelo foco as crianças.
"É importante essa festa,
a criança precisa de ambiente livre, de lazer, esporte
e música para se distanciar
doas males da violência. O
futuro está nas mãos das
nossas crianças, precisamos
cultivar o bem deles."

