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S ERIEDADE

C ONQUISTA

Trabalhadores na Pelzer aprovam
mudança de horários

Sindicato negocia avanços
para metalúrgicos
fornecedores da Ford

Sindicato busca conquistas para os trabalhadores de empresas fornecedoras da Ford

Trabalhadores aprovaram a proposta que foi construída no chão de fábrica para a mudança dos horários

Os trabalhadores na Pelzer
aprovaram em assembléia na
quarta-feira, dia 6, a proposta de mudança nos horários

dos turnos da empresa.
O Sindicato e o CSE da
Pelzer parabeniza a todos
pela aprovação da proposta

que foi construída no chão
de fábrica e contempla a
vontade dos trabalhadores e
trabalhadoras.

O RGANIZAÇÃO

Metalúrgicos de Pinda voltam às
urnas nas eleições sindicais
Nesta semana, nos dias 13,
14 e 15, acontece o 2º turno
das eleições sindicais dos
metalúrgicos de Pindamonhangaba, Moreira César e
Roseira e o Sindicato apóia
a Chapa 1 da CUT, que tem
como encabeçador o companheiro Sérgio Ivan Marchetti.
No primeiro turno das
eleições realizado no mês de
julho, nenhuma das três chapas concorrentes alcançou o
percentual de 50% dos votos
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Companheiro Marchetti da Chapa 1

mais 1, o que de acordo com
o estatuto do Sindicato garante a vitória no pleito.

Na campanha do 2º turno
os trabalhadores puderam
avaliar as propostas das chapas para uma votação consciente sobre o futuro da categoria.
"Entendemos que o companheiro Marchetti e a Chapa 1 representam o sentimento dos trabalhadores no
chão de fábrica e vem garantindo conquistas importantes para os metalúrgicos de
Pindamonhangaba", afirma o
presidente Isaac do Carmo.

C OMPROMISSO

Projeto de Lei pede o fim do
Imposto Sindical
Ainda neste mês o Ministério do Trabalho envia para o
Congresso Nacional um projeto de lei que acaba com o
Imposto Sindical, e a CUT fará
uma grande pressão para que
o PL seja aprovado.
No lugar do Imposto Sindical, a CUT e o Sindicato defendem a criação de uma taxa
negocial. Diferentemente do
que acontece hoje, essa taxa

negocial teria seu valor definido e aprovado pelos trabalhadores em assembléia.
Neste ano foi feito um repasse de 10% para as centrais
sindicais que foram regulamentadas, mas a CUT defende o
fim do Imposto Sindical.
O Sindicato realiza nesta semana, até o dia 15, a devolução
do Imposto Sindical para os
sócios da entidade.

O Sindicato vem negociando avanços para os trabalhadores de empresas fornecedoras da Ford.
Estão sendo negociados os
sábados adicionais, e as negociaçãoes de PLR apresentam
uma variação de percentual de

20% a 40% com relação aos
valores negociados em 2007.
Essa negociação mostra o
respeito com os trabalhadores e a luta pelas condições de
igualdade, disse o coordenador do CSE Ford, Sinvaldo
Cruz.

C IPA

Pro Serv realiza semana de
prevenção de acidentes

No período de 18 a 22 de
agosto acontece a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) na
Pro Serv.
A Sipat da Pro Serv tem
como tema "Acidente Zero,
Saúde Dez".
Todos os dias acontecerão

palestras que abordarão temas como Saúde e Segurança, prevenção de acidentes
no lar e no lazer, e temas ligados à saúde como Diabetes, Obesidade e Hipertensão. Participe e ajude a melhorar as condições seguras
em seu local de trabalho.

D ENÚNCIA

Líderes favorecem
funcionários sem critérios de
avaliação na LG
Alguns líderes do Celular da LG vem favorecendo funcionárias com promoções na empresa sem
que sejam avaliadas e sem
critérios de aproveitamento interno.
O Sindicato já fez uma
reunião com o RH da empresa sobre essa postura
dos líderes que deixam de
lado funcionários capacitados para favorecer os “amigos e amigas”.

Você é competente... mas
não é minha amiga....

O Sindicato informa que
não vai mais aceitar esse
tipo de favorecimento dentro da empresa e se for preciso tomará as medidas
necessárias .
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25 ANOS

Assembléia da Classe Trabalhadora
marca os 25 anos da CUT
Milhares de trabalhadores
participaram na sexta-feira,
dia 08, em São Bernardo do
Campo da grande Assembléia da Classe Trabalhadora
na Praça da Matriz, que comemorou os 25 anos de luta
da central e aprovou o plano de lutas da CUT elaborado na 12ª Plenária Nacional.
O ato teve início na sede
do Sindicato dos Metlúrgicos do ABC, de onde partiram as delegações vindas da
12ª Plenária Nacional, que
aconteceu em São Paulo, e
também delegações de outras regiões – todas as CUTs
estaduais estavam representadas na assembléia.
"Estamos aqui para celebrar e reafirmar nossas raízes, para dizer de peito
aberto a razão de viver da
CUT são as lutas populares,

Curtas
Judô garante a 1ª
medalha do Brasil
em Pequim

Fotos: Raquel Camargo

Presidente da CUT Artur Henrique apresenta o plano de lutas da CUT para a Assembléia Popular

a valorização de todos que
vivem de sua força de trabalho, e o sonho de que
cada brasileiro e brasileira,
independentemente de
suas origens, merece viver
bem e ser dono de seu destino", disse o presidente da

CUT Nacional, Artur Henrique da Silva Santos.
Na Praça da Matriz em
São Bernardo, os dirigentes
destacaram as lutas pela
Democracia que ali foram
realizadas e as raízes da
CUT que ali foram planta-

das na luta pelos direitos da
classe trabalhadora no Brasil. Ao final da assembléia,
Artur Henrique fez a leitura da Jornada de Lutas da
CUT, elaborada pela 12ª
Plenária Nacional e que foi
aprovada por unanimidade.

A brasiliense Ketleyn
Quadros, 20, transformou-se nesta segunda-feira na primeira medalhista
do país nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008.
Com a vitória sobre a australiana Maria Pekli, no
golden score, ela conquistou a medalha de bronze
na categoria até 57 kg do
judô.

Confira os jogos da
1ª Rodada do
Returno do
Brasileirão

L UTAS

Assembléia aprova o plano de lutas da
12ª Plenária Nacional da CUT
Estes são os principais eixos
de luta aprovados na Assembléia Popular:
!Disputar projeto de desenvolvimento nacional sustentável, cujo centro seja a distribuição de renda e a valorização
do trabalho;
! Combater a inflação, na
perspectiva da classe trabalhadora, cobrando reforma tribu-

tária socialmente justa, redução da taxa de juros e desoneração da cesta básica;
! Intervenção nas eleições
municipais comprometendo
as candidaturas com a Plataforma Eleitoral da classe trabalhadora, formulada pela CUT.
! Pressionar o Governo
Federal e os governos estaduais e o Congresso Nacio-

nal pela ampliação de direitos: negociação coletiva no
serviço público, contra as
demissões imotivadas, livre
organização no local de trabalho, redução da jornada de
trabalho, combate à terceirização e precarização.
! Defender políticas de
proteção social para estruturação do mercado de traba-

lho, com a formalização dos
empregos e a universalização
da seguridade social pública,
o fim do fator previdenciário;
! Por uma nova tabela do
Imposto de Renda.
! Organizar a juventude
(rural e urbana) na luta contra a precarização do trabalho juvenil, pelo direito à educação, cultura e lazer;

E CONOMIA

CUT divulga propostas para uma nova tabela do
Imposto de Renda

Durante a 12ª Plenária
Nacional, a CUT apresentou
suas bandeiras para uma necessária mudança na estrutura do Imposto de Renda.
A política tributária é um

dos principais instrumentos
de distribuição de renda de
uma nação.
Para que essa política seja
justa e eficaz, é necessário
um sistema tributário que
tenha como um dos seus
princípios a progressividade.
Isto é, os cidadãos de renda
mais elevada devem pagar
proporcionalmente mais impostos do que os cidadãos de
menor renda.
Este princípio está presente no parágrafo 1º do artigo
145 da Constituição Federal,
que diz: "os impostos terão
caráter pessoal e serão graduados segundo a capacida-

de econômica do contribuinte (...)". Para a CUT, ele
deve nortear a revisão das
regras do IRPF, e assim, algumas propostas da CUT para
a estruturação de novas regras para o IRPF são as seguintes:
1 - Ampliar o número de
faixas do IRPF, de modo a
recuperar o caráter progressivo desse imposto, tal qual
verificado em outros momentos da história do País.
2 - Aumentar o limite de
renda tributável isenta do IR,
com vistas a permitir a elevação da renda disponível
das famílias de baixa renda.

3 - Diminuir a alíquota da
1ª faixa de contribuição.
4 - Atualizar anualmente a
tabela do IRPF conforme o
índice de inflação.
5 - Aumentar os valores
mensais de dedução de gastos com dependentes.
6 - Elevar o limite individual anual de dedução das despesas com instrução do contribuinte e/ou de seus dependentes.
7 - Deduzir todas as despesas com educação própria
e dos dependentes.
8 - Deduzir os gastos com
medicamentos de uso contínuo, mediante comprovação.

Dia 16
Atlético-PR x Ipatinga
Figueirense x Portuguesa
Cruzeiro x Vitória
Dia 17
Grêmio x São Paulo
Goiás x Náutico
Santos x Flamengo
Vasco x Internacional
Fluminense x Atlético-MG
Sport x Botafogo
Palmeiras x Coritiba

Guará vence e
assume liderança
de grupo na Série C
do Brasileiro

O Guaratinguetá assumiu a liderança do Grupo 22 do Brasileiro da
Série C ao vencer, no sábado, de virada o América Mineiro por 2 a 1, no
estádio Martins Pereira,
em São José dos Campos.
Vagner Carioca e Saletti
fizeram os gols que levaram o time para 6 pontos.
Fontes: Site Futebol na Rede
e Liga Municipal de Futebol
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Agenda Cultural
TEATRO
Espaço
Ópera Dia 16 a
partir das
20h,
apresentação da
peça "O caso do Tatu",
com a Cia Truppe Agressiva de Teatro, no espaço
cultural Opera. Ingressos
R$ 5. Anexo ao Gávea
Hotel, na avenida JK, 380.
Informações pelos telefones (12) 3026-2445,
8153-1210 e 3621-2958.
PINDA
CURSOS
Projeto
Guri Inscrições
abertas
para os
cursos de
flauta,
percussão, canto, coral,
cordas, sopro metais e
sopro madeiras, entre
outros. Pólo de Pindamonhangaba, rua Cássio
Pires Salgado, s/n, Araretama, e pólo de Moreira
Cesar, rua Olímpio
Azeredo, 281.Informações (12) 3642-1080.
Workshops
- Inscrições
abertas
para os
workshops
de Teatro
para Educadores; Audiodramaturgia "Revisitando
a Radionovela"; de
Fotografia, para Arteeducadores; e de direção em vídeo. Informações (12) 3642-1080 e
3643-2690.
UBATUBA
CURSOS
A Fundart
de Ubatuba está
com
inscrições
abertas
para os
cursos de Pintura em
Tecido, Aquarela, Arte
Circense, Arte em Papel,
e Desenho Artístico
entre outros. Informações (12) 3833-7000 .

GRUPOS 2 E 8

Trabalhadores iniciam mobilizações e
mostram sua unidade na luta
Os trabalhadores na Urmet Daruma e na Daido
mostraram na semana passada sua disposição de luta
e mobilização para os patrões nas empresas dos Grupos 2 e 8, que foram formados com o racha do antigo
Grupo 9.
O Grupo 2 representa as
empresas de máquinas e eletroeletrônicos, do qual fazem parte Daruma e Daido,
e o Grupo 8 as empresas de
trefilação, laminação e artefatos de ferro entre outros.
Nos dias 6 e 7 de agosto,
os trabalhadores na Daruma
e Daido respectivamente,
participaram de assembléias
de mobilização nas quais foram informados pela direção
do Sindicato sobre a postura intransigente das bancadas patronais em atender as
reivindicações da categoria.
As negociações com as
bancadas dos Grupos 2 e 8
estão paradas e sem negociações previstas. A orientação da FEM/CUT-SP é de
que os trabalhadores continuem mobilizados e preparados para as greves que
poderão acontecer caso os

Presidente
Isaac fala
aos
trabalhadores
na Daruma
sobre as
negociações
com o
Grupo 2

Os
companheiros
na Daido
também
estão
mobilizados
para a
Campanha
Salarial

patrões não avancem nas negociações.
As bancadas patronais dos
Grupos 2 e 8 apresentaram
propostas econômicas semelhantes, de 7,5% de reajuste
de acordo com a inflação integral do período calculada
pela INPC-IBGE.
Além disso, as bancadas pa-

tronais também não avançaram na discussão de outras
reivindicações como a mudança da data base de agosto
para setembro, valorização
permanente dos pisos salariais e redução da jornada sem
redução de salários.
"As negociações estão paradas e entendemos que es-

tas empresas têm obtido resultados expressivos em
seus ganhos. Os trabalhadores devem manter esse espírito de unidade e mobilização para que possamos
avançar com nossas reivindicações", disse o presidente do Sindicato, Isaac do
Carmo.

GRUPO 3

Começam as negociações com as Autopeças
Na quinta-feira, dia 7, aconteceu a primeira negociação
entre os metalúrgicos da CUT
e a bancada patronal do Grupo 3, que representa as empresas de Autopeças, forjaria e
parafusos.
Nesta primeira reunião foi
debatida a questão da valorização do piso do setor de autopeças, que segundo levantamento da Federação Estadual

Trabalhadores nas Autopeças tem o menor piso segundo a FEM/CUT-SP

dos Metalúrgicos da CUT, é o
menor em comparação a outros grupos como 2, 8, 10 e
Montadoras.
Além disso, foi agendado um
calendário de negociações
para os dias 22, 26 e 29 de
agosto, nas quais serão debatidas outras reivindicações
dos trabalhadores como a criação de um fundo de formação e qualificação profissional.

Confira o calendário das negociações

