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Sindicato
renova
convênio
com a
Anhanguera
Educacional
O Sindicato informa que foi
renovado
o convênio com a
Anhanguera Educacional,
que garante 5% de desconto na mensalidade dos sócios e dependentes.
Para usufruir do desconto do convênio basta o sócio ou dependente apresentar a carteirinha da entidade na secretaria de sua
unidade da Anhanguera
Educacional.

Trabalhadores
aprovam taxa
negocial para
2010 em
assembléia
no Sindicato

Em assembléia realizada
na sexta-feira, dia 05, na
sede do Sindicato foi a provada a cobrança de Taxa
Negocial dos trabalhadores não-sócios do Sindicato referente às negociações como PLRs e a Campanha Salarial de 2010.

Dedução do
Programa
Uma Hora para o
Futuro no IR 2010
Lembramos aos trabalhadores na Volkswagen que
as doações do programa
Uma Hora para o Futuro
para o Projeto Esperança
podem ser abatidas na declaração do Imposto de
Renda. Para tanto segue
abaixo os dados do Projeto Esperança:
Entidade Filantropica
Projeto Esperança São
Pedro Apostolo.
Rua Brasiliana Moreira
dos Santos, 1385,
Jardim Sônia Maria.
CEP: 12.081- 400
Taubaté-SP
CNPJ:
04.960.194/0001-28

L UTA

Trabalhadores em estado de greve na
Usiminas por PLR justa
Os trabalhadores na Usiminas aprovaram o estado
de greve em assembléia realizada na manhã desta segunda-feira, dia 08, em protesto contra o valor da 2ª
parcela da PLR 2009.
Se as negociações não forem retomadas, os trabalhadores poderão iniciar a partir de quarta-feira, dia 10, a
greve por tempo indeterminado na empresa.
Os trabalhadores reivindicam a retomada imediata
das negociações com o Sindicato e a Comissão de PLR,
com o objetivo de buscar
um aumento no valor da 2ª
parcela da PLR 2009.
A empresa alega que houve queda na receita liquida
e em função disso não pagou o valor total da 2ª par-
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Os trabalhadores estão unidos e mobilizados nessa luta e não aguentam mais posturas arbitrárias da empresa

cela da PLR, que já havia
sido negociada com o Sindicato e Comissão de PLR
em agosto de 2009.
A empresa, porém, desrespeitou uma cláusula do
acordo de PLR que garante
a renegociação do valor
caso alguma das metas afe-

tasse muito o valor negociado para a 2ª parcela.
Em vez de comunicar aos
trabalhadores o fechamento das metas e retomar as
negociações da 2ª parcela,
a empresa fez o pagamento de um valor menor na
sexta-feira, dia 05, e ainda

divulgou que não garantia
uma renegociação do acordo.
Os trabalhadores estão
unidos e mobilizados nessa
luta e não aguentam mais
posturas arbitrárias da empresa com relação às negociações da PLR em Taubaté.

Produção de automóveis cresce 23,9% em fevereiro
com os dados divulgados pela
Anfavea. Foram produzidos
253,3 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, média de 13,3 mil unidades por dia útil.
Comparado com janeiro o

crescimento na produção foi
de 2,8%, ou 8,2% por dia janeiro teve um dia útil a
mais.
No bimestre saíram das linhas de montagem 499,5 mil
unidades, volume 9,4% supe-

rior ao do mesmo período
de 2009.
A Anfavea projeta para o ano
produção de 3,4 milhões de
unidades e o volume dos doze
últimos meses está bem próximo da meta - 3,3 milhões.

N EGOCIAÇÃO

Proposta de plano de cargos e salários deve ser votada até o
final do mês na Metalbages
O Sindicato realizou uma
assembléia com os trabalhadores na Metalbages na última quarta-feira, dia 03, sobre
o andamento das negociações
do plano de cargos e salários
e também sobre o plano de
carreira na empresa.
Segundo o CSE da Metalbages, uma proposta deve ser
apresentada para votação
pelos trabalhadores até o fi-

nal de março.
Cipa - Foram eleitos os seguintes companheiros para a
Cipa 2010 na Metalbages:
Titulares - Ivan Roberto
Gonçalves Ramiro, Alex Wilker da Costa Gonçalves, Janaina Vieira dos Santos, Paulo Marcio Neves;
Suplentes - Anderson Aragão, Jonathan Gomes Cunha
e Alexandre Salvador Silva.
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Sindicato convoca
aprovados no
vestibular 2010
da Unitau
para plenárias na
sede da entidade
PÁGINA 4
S ERVIÇO

PÁGINA 4
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Proposta deve ser votada pelos trabalhadores até o final de março

Sindicato convoca aprovados no vestibular 2010 da Unitau
para plenárias na sede da entidade
da Bolsa Convênio firmada
entre o Sindicato e a Unitau.
A convocação é válida somente para aqueles que compareceram à Secretaria do
Sindicato e preencheram a
documentação oficial no prazo determinado.
As plenárias acontecerão

Proposta de plano
de cargos e
salários deve ser
votada na
Metalbages

Dedução do
Programa Uma
Hora Para o
Futuro do
Imposto de
Renda 2010

C ONVÊNIO

O Sindicato convoca todos
os aprovados no vestibular
2010 da Unitau e os alunos do
Colégio Técnico matriculados no 1º ano e com mensalidades em dia a comparecer
na sede da entidade nesta
sexta-feira, dia 12 de março,
para as plenárias que tratarão
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As linhas, aceleradas para
aumentar os estoques no último mês com desconto do
IPI, elevaram em 23,9% a produção de fevereiro na comparação com igual período
do ano passado, de acordo

w w w. s i n d m e t a u . o r g . b r

na sede do Sindicato nesta sexta-feira, dia 12, às 10h e às 17h.
Aqueles que não puderem
comparecer na sexta-feira, podem participar da plenária no
sábado, dia 13, às 9h, também
na sede do Sindicato.
Todos devem comparecer na
plenária acompanhados do só-

cio-titular do Sindicato. É importante a presença de todos,
pois documentos que oficializam o convênio deverão ser
assinados pelos presentes.
O Sindicato fica na Rua Urupês 98 - Chácara do Visconde
- Taubaté. Informações pelo
telefone (12) 2123-4300.
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Mulheres comemoram 100 anos de luta pela igualdade no trabalho e na vida
Nesta segunda-feira, dia 08 de Março, mulheres do Brasil e de todo o mundo comemoraram o Dia Internacional da Mulher, data que neste ano comemora 100 anos de sua instituição marcada pela conquista de avanços para as mulheres
trabalhadoras e também pela conscientização de que muito ainda precisa ser feito com relação à igualdade salarial com os homens no mercado de trabalho e às condições dignas de trabalho.

Palestra aborda a busca do
equilíbrio entre força e beleza
pela mulher trabalhadora

Metalúrgicas
de Taubaté
participam
de ato público
da CUT Vale

Publico acompanha a palestra da professora Carmen e o presidente Isaac saúda as dirigentes sindicais e trabalhadoras
A população de Taubaté participou do ato público da CUT

Cerca de 150 pessoas
participaram na última segunda-feira, dia 08, da palestra "Mulher: Força, Beleza e Busca de Equilíbrio"
realizada na sede do Sindicato pela professora Carmen Silvia Candido Pedroso Bastos .
O evento em comemo-
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ração ao Dia Internacional da
Mulher contou com a presença de trabalhadoras, dirigentes sindicais, lideranças dos
movimentos populares e representantes de entidades da
sociedade civil de Taubaté e
região.
O presidente Isaac do Carmo saudou a todas as traba-

lhadoras presentes e destacou a importância da
mobilização das mulheres
para as conquistas sociais
nas convenções coletivas
do ramo metalúrgico e a
luta que todas enfrentam
no dia a dia pela igualdade
com os homens no ambiente de trabalho.

A Secretaria da Mulher
do Sindicato participou na
sexta-feira, dia 05, do ato
público da CUT Vale do Paraíba em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher.
A CUT neste ano levanta
como uma das principais
bandeiras de luta, a igualda-

de entre homens e mulheres no trabalho.
O evento da CUT Vale do
Paraíba também com apresentações artísticas e musicais, e também com a distribuição de brindes e panfletos relacionados à luta
das mulheres trabalhadoras.

CUT Cidadã inicia comemorações em Campinas
e Marcha das Mulheres parte rumo à Capital
As metalúrgicas de Taubaté participaram no domingo, dia 07, do programa
CUT Cidadã-Mulher "100
anos de lutas por igualdade", realizado pela CUT-SP
na cidade de Campinas, no
Parque Linear Capivari.
Foram destinados à população mais de 23 serviços sociais e recreativos gratuitos
como emissão de documentos e orientações sobre aposentadoriaentre outros
As metalúrgicas de Taubaté foram representadas pelas companheiras Margarida, Marinalva, Flávia, Claudia e pelo companheiro Tibúrcio.

zação que integra a terceira ação internacional da
Marcha Mundial de Mulheres acontecerá no dia 18
de março, na capital paulista.
Na ocasião, as mulheres
farão um grande ato unificado na Praça Charles Miller em São Paulo.

Flávia, Marinalva, Tibúrcio, Margarida e Claudia participaram do evento

O evento serviu como
“aquecimento” para a Marcha
Mundial das Mulheres que
teve início nesta segunda-feira, dia 08, e que vai percorrer

cidades comoValinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Várzea
Paulista, Cajamar, Jordanésia,
Perus e Osasco.
O encerramento da mobili-

Mulheres estudam mais e ganham menos
Um levantamento feito
pela Subseção do Dieese
(Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos) do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região aponta que as
trabalhadoras metalúrgicas
tem melhor nível de formação educacional e mesmo
assim continuam ganhando
menos que os homens.
Segundo o levantamento,
68% das mulheres metalúrgicas de Taubaté e Região
possuem Ensino Médio
completo. A porcentagem
de mulheres que possui apenas o ensino fundamental é
de 5,3% do total, enquanto
entre os homens a porcentagem de trabalhadores com
ensino fundamental é de
19,9%.
De acordo com o Dieese,
os índices também diferem
em relação às trabalhadoras
com Ensino Médio completo e com Superior Completo, sendo a proporção de
trabalhadoras com essas escolaridades superior aos
homens.

Mesmo com essa vantagem
sobre os homens em relação à
escolaridade, na prática o que
se observa é que os trabalhadores ainda tem melhores salários que as mulheres no chão
de fábrica.
A diferença salarial entre

homens e mulheres na base
metalúrgica de Taubaté é em
torno de 41% maior para os
homens. A remuneração média
dos homens metalúrgicos é de
R$3.182,63, enquanto que a das
mulheres é de R$1.889,24.
Por isso, a CUT reivindica a

ratificação da Convenção
156 da OIT - aguardando
votação na Câmara -, que
determina a igualdade de
tratamento e oportunidades
para os trabalhadores dos
dois sexos com responsabilidades familiares.

Você sabia?...
Jornada...

Política...

Avanços...

Educação...

Trabalho...

Mulheres trabalham
cinco horas semanais a
mais do que os homens,
de acordo com estudo
da Organização
Internacional do
Trabalho (OIT).
As mulheres têm uma
jornada total semanal de
57,1 horas, contando
com 34,8 horas semanais
de trabalho e mais 20,9
horas de atividades
domésticos. Já os
homens têm uma
jornada total de 52,3
horas semanais, sendo
42,7 horas de jornada de
trabalho e 9,2 horas
semanais de atividades
domésticos.
Cerca de 20% das
mulheres negras
ocupadas trabalham
como empregadas
domésticas e 24% delas
têm carteira assinada.

A proporção de
mulheres na Câmara dos
Deputados em relação
ao número de homens
reflete a maciça
predominância
masculina. De 513
parlamentares que
compõem a Casa, apenas
45 são mulheres.
Nenhuma delas ocupa
cargo na Mesa Diretora.
No Senado, a situação
não é diferente.
Das 81 vagas, apenas
dez são ocupadas por
mulheres. Porém,
as pré-candidaturas à
Presidência da
República de Dilma
Rousseff e da senadora
Marina Silva são
consideradas um avanço
na luta pela maior
participação das
mulheres na política
brasileira.

A Lei Maria da Penha,
que tornou mais
rigorosas as penas
contra crimes de
violência doméstica, é
considerada pelo Fundo
de Desenvolvimento das
Nações Unidas para a
Mulher (Unifem) uma
das três leis mais
avançadas do mundo,
entre 90 países que têm
legislação sobre o tema.
Em vigor desde 2006, a
lei trouxe várias
conquistas, entre elas
facilitou a tramitação
das ocorrências de
violência doméstica e
familiar contra mulheres
com a criação de
juizados e varas
especializadas.
A primeira Vara foi
criada em Cuiabá, onde
hoje existem duas varas
com 10 mil processos.

Se na maioria das áreas
a desigualdade entre
mulheres e homens
permanecem, na
educação o cenário é
diferente.
A trajetória escolar das
meninas brasileiras
tende a ser mais regular
e bem-sucedida do que a
dos meninos.
Dados do IBGE ilustram
a situação do Brasil: no
grupo dos 15 aos 17
anos, 57% das meninas
estão no ensino médio,
etapa correta para essa
faixa etária. Entre os
meninos, o atraso é
maior: só 47% cursam a
série indicada para a sua
idade. Infelizmente, essa
vantagem na
escolarização não se
reflete em ganhos para
as mulheres no mercado
de trabalho.

De 1992 para cá, a
participação de
mulheres com emprego
fora de casa evoluiu de
56,7% para 64%,
representando expansão
de sete pontos
percentuais. Os dados
são da OIT (Organização
Internacional do
Trabalho).
O crescimento da
participação das
mulheres no mercado
não vem sendo
acompanhada de
redefinição das relações
entre “marido e mulher”
no âmbito das
responsabilidades
domésticas.
Esse problema acaba
submetendo as mulheres
a dupla jornada de
trabalho.

