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LUTA HISTÓRICA

E CONOMIA

Projeto de Lei sobre o fim do Imposto
Sindical vai ao Congresso Nacional

Proposta da CUT será encaminhada ao Congresso Nacional em Brasília

Nesta quinta-feira, dia 21,
será apresentado o texto do
Projeto de Lei que acaba
com o imposto sindical e as
taxas confederativa e assistencial, dando origem à contribuição negocial, que não
será obrigatória mas sim discutida e votada, anualmente,
por assembléias democráti-

cas e amplamente divulgadas
pelos sindicatos.
"Esse PL é fruto de 25 anos
de luta da CUT. Nos últimos
cinco anos, foi travada nos
espaços institucionais surgidos a partir da instalação do
Fórum Nacional do Trabalho
e se estendeu até a aprovação do PL 1990/07, que re-

conheceu as centrais. Por
todo esse período, a CUT
trabalhou intensamente para
convencer as demais entidades e trazê-las para uma posição favorável ao fim do imposto. Fomos criticados e
incompreendidos, mas muitos de nós tínhamos segurança quanto à estratégia adotada para chegarmos aqui",
afirma o presidente nacional
da CUT Artur Henrique.
a CUT vai acompanhar o
envio do projeto de lei ao
Congresso Nacional, como
forma de garantir que deputados e senadores o aprovem.
Uma das estratégias que a
CUT vai adotar será a entrega de uma carta a cada parlamentar, convocando todos a
aprovar o fim do imposto.

R ACIAL

Sindicato participa de seminário
sobre discriminação racial

A Secretaria de Igualdade
Racial do Sindicato participou nos dias 16 e 17 de agosto do 2º Seminário CECDR ,
da Comissão Estadual Con-
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tra a Discriminação Racial da
CUT-SP.
Foram debatidos temas
como as religiões de matrizes africanas, a negra e o ne-

SAIBA

SEUS

gro no mercado de trabalho
e a história e cultura Afro
Brasileira e Indígena.
O evento aconteceu no
Auditório da Apeoesp em
São Paulo, e contou com a
presença de representantes
de entidades como Dieese,
Coordenação Nacional de
Entidades Negras, Unicid,
Uninegro, Secretaria Especial de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial do Governo Federal e diversas entidades sindicais.

DIREITOS

Abertura de CAT garante seus
direitos em caso de acidente
Em todos os casos de acidentes de trabalho é obrigatória a emissão de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho).
A lei obriga as
empresas a emitirem a CAT para todos os trabalhadores acidentados. A
CAT é emitida em
quatro vias, sendo
uma para a empresa, uma para o INSS, uma para
o empregado acidentado e
outra para o Sindicato.
Toda vez que ocorrer um
acidente de trabalho, independente de sua gravidade,

com afastamento ou não, a
empresa é obrigada a emitir
a CAT, no prazo de 24 horas
do ocorrido ou
após a conclusão
do diagnóstico, no
caso de Doença
Ocupacional.
Só com a emissão da CAT você
garante seus direitos. Ela é a prova de
que você sofreu algum tipo de acidente, e que
a perda ou a redução de sua
capacidade para o trabalho
foi em decorrência da realização de suas atividades profissionais.

Indústria paulista gera 5 mil
vagas em julho, diz Fiesp

Indústria passa por seu melhor momento no Estado de São Paulo

O nível de emprego na indústria paulista cresceu 0,27%
em julho na comparação com
um mês antes. Sem ajuste sazonal, a expansão foi de 0,23%
no mesmo período. Com isso,
houve a geração de 5 mil vagas no mês passado e de 146
mil postos de trabalho
(+6,73%) no acumulado do
ano até agora.
Nos 12 meses encerrados
em julho, o setor abriu 100 mil

ESTAMOS

DE

vagas, o correspondente a uma
alta de 4,51%. Os dados são
da Fiesp e do Ciesp.
Os destaques ficaram com
Máquinas de escritório e equipamentos de informática, com
elevação de 4,17% no nível de
pessoal, seguido por Material
eletrônico e aparelhos e equipamentos de comunicações
(+2,51%) e Máquinas, aparelhos e materiais elétricos
(+1,74%).

OLHO...

Chefia desrespeita
trabalhadores na Pro Serv

O gerente de produção e a
encarregada do setor de montagem na Pro Serv vem agindo com uma postura truculenta com os trabalhadores na
empresa.
O gerente ameaça funcionários com gritos e berros e já
pegou um trabalhador pelo
braço, em uma atitude de as-

sédio moral.
A encarregada não fica atrás
e ameaça todo mundo com
advertências na montagem.
O Sindicato informa que não
vai aceitar esse tipo de postura com os trabalhadores e
que tomará as medidas necesárias caso elas continuem a
acontecer.

D ENÚNCIA

Coordenador na Pelzer
aterroriza funcionários
É muita pressão...

O coordenador do 2º e
3º turnos da Pintura na
Pelzer vem tentando implantar um sistema autoritário na empresa, inclusive
com atitudes de desrespeito e desacato aos membros do CSE.
O coordenador vem cau-

sando problemas com a
questão do desjejum e
aterrorizando os funcionários das cabines de pintura. O Sindicato não vai mais
tolerar esse tipo de conduta do coordenador e informa que vai tomar as providencias necessárias.
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C AMPANHA S ALARIAL

Nesta semana tem negociação com
as Montadoras e Autopeças

Trabalhadores devem estar preparados para as possíveis paralisações nas Montadoras no Estado de São Paulo

Nesta quinta-feira, dia 21,
continuam as negociações
da Campanha Salarial 2008
dos metalúrgicos da CUT
com as bancadas patronais

das Montadoras e das Autopeças.
A reunião com as Autopeças acontece às 9h, e a negociação com as Montado-

ras é às 15h na sede do Sinfavea.
Segundo o presidente do
Sindicato, Isaac do Carmo, a
expectativa é de que as ban-

cadas patronais avancem na
discussão economica e nas
reivindicações da categoria.
“Ressaltamos aos trabalhadores que é necessária a
mobilização da categoria se
as negociações não avançarem, como vem acontecendo com as empresas dos
Grupos 2 e 8”, disse Isaac.
As Montadoras e sua cadeia produtiva que envolve
as Autopeças passa por um
período de grande produção e de vendas, o que deve
ser revertido em contrapartidas para os trabalhadores.
“Se não houver uma posição favorável à pauta dos trabalhadores como aumento
real de salário e valorização
dos pisos, com certeza terão
início as paralizações no setor automotivo”, disse Isaac.

M OBILIZAÇÃO

Trabalhadores nas Autopeças estão
mobilizados na Campanha Salarial
Os companheiros da SM Sistemas Modulares estão mobilizados para garantiremnesta
Campanha Salarial 2008 os
avanços da pauta de negociação entre ao setor patronal
como reposição da inflação,
aumento real de salário e valorização do piso da categoria
Essa foi mais uma assembléia
realizada pela direção do sindicato como o objetivo de informar os trabalhadores sobre

Trabalhadores na SM acompanham as informações sobre as negociações

O RGANIZAÇÃO

C IPA

Mulheres representam 40% dos
associados a entidades sindicais
Uma pesquisa divulgada
pela CUT e pelo Dieese
mostra que as mulheres representam 40% dos associados a entidades sindicais no
Brasil. O número de mulheres associadas a algum sindicato cresceu 69% nos últimos 10 anos. Entre os homens o percentual de aumento foi de 39%.
Em 1998, 12 milhões trabalhadores eram associados
aos sindicatos. Deste total,
65% eram homens e 35% de
mulheres. Em 2006 a relação
passou para 60% de homens
e 40% mulheres.
A pesquisa mostra ainda

como andam as negociações da
Campanha Salarial e a reagirem
com paralizações caso os patrões dificultem as negociações.
O Sindicato estará nesta semana realizando assembléias
com trabalhadores de outras
empresas. Fique atento e
acompanhe em nosso jornal e
no site do Sindicato mais informações sobre as negociações.

Cresce a sindicalização das mulheres

que desde a década de 70 a
participação das mulheres
no mercado de trabalho

apresenta uma espantosa
progressão. Se na época apenas 18% das brasileiras trabalhavam fora de casa, atualmente mais da metade delas
está em atividade ou a procura de ocupação.
Ao analisar a força de trabalho feminino no Brasil nos
últimos 10 anos, o que chama a atenção é a persistência do crescimento. Com um
acréscimo de 10 milhões de
trabalhadoras entre 1998 e
2006, as mulheres desempenharam um papel muito mais
relevante do que os homens
no crescimento da População Economicamente Ativa.

Curtas
Brasil goleia
Alemanha e vai
para a final do
Futebol Feminino

Com vitória de virada
sobre a Alemanha pelo
placar de 4 a 1, o Brasil
garantiu a vaga na final
olímpica do futebol feminino que acontece na proxima quinta-feira, dia 21,
às 10h (horário de Brasília) no Estadio dos Trabalhadores em Pequim.
O Brasil enfrentará na
final a equipe dos Estados
Unidos.

Resultados da
17ª Rodada do
Campeonato
Amador

Juventus 2 x 0 Nova América
Vila S. José 0 x 1 Vila S. Geraldo
Boca Junior 0 x 1 ADC Volks
Quiririm 0 x 2 XV de Nov.
União Op. 1 x 3 Independ.

Confira os jogos do
Brasileirão 2008
desta Quarta, 20,
e Quinta, 21,

Eleição da
Cipa 2008 na
Equitêxtil

O Sindicato informa que a
eleição para a Cipa Gestão
2008 na Equitêxtil será realizada no dia 19 de agosto, no
horário das 9h às 11h no refeitório da empresa.
Participe e ajude a melhorar as condições de segurança no seu local de trabalho.

Dia 20
Vitória x Sport
Coritiba x Figueirense
Botafogo x Cruzeiro
São Paulo x Atlético-PR
Internacional x Palmeiras
Náutico x Fluminense
Ipatinga x Santos
Dia 21
Portuguesa x Vasco
Flamengo x Grêmio
Atlético-MG x Goiás
Fontes: Site Futebol na Rede
e Liga Municipal de Futebol
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Agenda Cultural
TAUBATÉ
SHOWS
Inimigos
da HP Sábado, dia
23 de
agosto, a
partir das
22h na
Associação de Taubaté.
6 Horas de festa com
Bandabala, Nosso Samba,
e DJ Nayn Stevan.
Informações pelo telefone (12) 3621-8566.
Renan &
Sidney dia 23 de
agosto,
Sábado, a
partir das
23h na
Chopperia Manhattan
Music Bar.
Av. Itália, 220 - Independencia. Informações pelo
telefone (12) 36814273.
Raul
Seixas
Cover Domingo,
dia 24 de
agosto, a
partir das
16h na Chopperia Manhattan Music Bar.
Av. Itália, 220 - Independencia. Tel.: (12) 36814273.
PALESTRA
Como se
destacar
no mercado de
trabalho
- Local:
Auditório
da ACIT, Rua Jacques
Félix, 675 - Centro.
Inscrição: doação de um
brinquedo para a Creche
Albertina Lidegger.
Esta palestra tem como
objetivo apresentar as
competências necessárias para se ter sucesso no
mercado de trabalho, dar
dicas e orientações para
a formatação de um
currículo de destaque e
ensinar como se preparar para uma entrevista.
A palestra acontece no
dia 9 de setembro, no
horário das 15h às 17h.
Fonte: www.taubate.com.br

S INDICAL

Eleição dos metalúrgicos de Pinda será
decidida em terceiro turno
A eleição sindical dos metalúrgicos de Pindamonhangaba, Moreira César e Roseira será decidida em um terceiro turno que acontecerá
nos dias 1, 2 e 3 de setembro.
Mais uma vez, nenhuma das
chapas concorrentes conseguiu o quorum necessário
previsto pelo estatuto da entidade para garantir a vitória
no pleito.
Após a apuração dos votos,
a eleição apresentou o seguinte resultado: 35,37%
para a chapa 1(CUT), 48,57%
para a chapa 2 (CUT) e
15,01% para a chapa 3 (Conlutas).
Isso mostra que 83,94%
dos trabalhadores aprovam a
CUT como a central sindical
que mais luta na defesa dos
trabalhadores.
O fato lamentável foi o forte aparato policial nas elei-

Aparato policial acompanhou a apuração e no detalhe o dirigente da CUT Nacional José Lopes Feijóo é revistado

ções, o que fere o princípio
da autonomia e liberdade
sindical dos trabalhadores

que o Sindicato e a CUT defendem e também repudiamos a intervenção do Esta-

do nas questões que dizem
respeito aos interesses dos
trabalhadores.

D ESCASO

Justiça aceita pedido de recuperação judicial
da Avibrás e Semlutas se mantém omisso
A Justiça de São José dos
Campos aceitou o pedido de
recuperação judicial feito
pela Avibrás, e agora a empresa tem um prazo de 60
dias para apresentar um plano de reestruturação.
A Avibrás tem dívidas de
cerca de R$ 500 milhões.
A empresa já demitiu no
dia 11 de julho 350 trabalhadores e o sindicato de São
José dos Campos, filiado ao
Semlutas, se mantém omisso

Vídeo mostra a verdade e o descaso do
Semlutas com os trabalhadores na GM
e sem tomar medidas para
garantir o emprego dos trabalhadores.
Esse é mais um capítulo da
triste realidade dos metalúrgicos de São José dos Campos que convivem com o
descaso do Semlutas com os
trabalhadores.

No site do Sindicato você
pode ver um vídeo que mostra o descaso do Semlutas
com os trabalhadores na GM
de São José dos Campos,
que tiveram que se mobilizar no dia 18 de junho para
que houvesse a negociação
com a empresa e garantir a
vinda de investimentos para
a fábrica.

Acesse o site do Sindicato (www.sindmetau.org.br)
e veja como os trabalhadores pararam a fábrica sem
o Semlutas para evitar o
fechamento da fábrica, já
que os investimentos da
empresa já estavam sendo
direcionados para outras
cidades e Estados.

T AUBATÉ

Futsal feminino da LG garante vaga na final da
Copa Jubileu de 25 anos da CUT
A equipe de Futsal Feminino da LG garantiu uma vaga
na Final da Copa Jubileu dos
25 anos da CUT.
A equipe da LG representa o Sindicato na competição.
As meninas de Taubaté venceram a equipe do Sinergia
pelo placar de 5 a 2 em partida realizada no último domingo, dia 17, na cidade de
Campinas.

A final feminina da Copa
Jubileu acontece no próximo dia 30 de agosto.

