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Em sua 10ª edição, a Campanha do Agasalho contará neste ano com os postos fixos de atendimento nos
bairros da Estiva, na Praça da Villa Rica, e no bairro do
Areão, na Praça dos Aposentados em frente ao supermercado Fantástico. A última reunião preparatória
com as entidades assistenciais será no dia 14 de junho,
sexta-feira, às 10h, no Sindicato.
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Recuperação
da economia
depende de
investimento
Documento da OIT aponta que
investimentos e políticas públicas
são vitais para o fortalecimento
das economias dos países em
desenvolvimento.
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MOBILIZAÇÃO

Política Industrial:
O Brasil precisa e
nós queremos

Isaac do Carmo - Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e Região

Nos dias 19 e 20 junho acontecerá
a Plenária Estatutária da CNM/CUT.
O evento tem por objetivo fazer um
balanço da atual gestão da entidade
e contará com a presença de 150 delegados e delegadas com a participação dos Metalúrgicos de Taubaté.
A presença de nossa categoria
nesse debate se faz muito importante neste momento, pois um dos
principais temas deste encontro será
a discussão sobre a política industrial
brasileira e a participação da categoria metalúrgica nos fóruns tripartites
instalados pelo governo federal.
A presença dos metalúrgicos nos
fóruns como o Plano Brasil Maior e
a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial é fundamental
para garantir que a política industrial seja acompanhada de emprego
de qualidade.
Vamos para esse fórum dos Metalúrgicos da CUT no Brasil com a
missão de debater os rumos da política industrial brasileira, a geração
de mais e melhores empregos, sem
esquecer que, para que isso ocorra,
o Estado brasileiro não pode prescindir de seu papel de fomento ao
desenvolvimento com distribuição
de renda e democracia.
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CUT vai cobrar benefícios fiscais nas
campanhas salariais
Central vai cobrar contrapartida social dos empresários na negociações deste ano
As medidas do governo para estimular a economia, como a desoneração da folha de pagamentos
para diversos setores e a redução
da tarifa de energia elétrica, serão usadas nas negociações das
categorias mais significativas de
trabalhadores da indústria no momento de negociar o reajuste salarial deste ano. As categorias mais
fortes, como metalúrgicos, têm
data-base no segundo semestre.
De acordo com Vagner Freitas,
presidente da CUT, os sindicatos
vão usar esses argumentos para
rebater o crescimento menor da
economia, pois o PIB de 0,6% do
primeiro trimestre e a alta da inflação deverão ser colocados pelos empresários nas negociações
dos reajustes como justificativas
para um aumento salarial menor.
“Na nossa avaliação, o cenário
econômico para os empresários

As categorias mais fortes, como metalúrgicos, têm data-base no segundo semestre

neste ano é muito parecido com
o do ano passado; não há motivos
para que os salários não recebam
ajustes reais”, afirma.
O sindicalista disse que a conjuntura da economia oferece
condições para um aumento real

e que há na alta da inflação mais
oscilação do que descontrole de
preços. “Os empresários estão
usando isso para projetar uma situação futura ruim e dar um aumento menor”, diz Freitas.
Fonte: CNM/CUT
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Recuperação da economia depende
de investimento e políticas sociais
Estudo da OIT aponta necessidades para recuperação da economia mundial
O contexto econômico mundial e seu impacto sobre o mercado de trabalho tem registrado evolução positiva nos países
em desenvolvimento como o
Brasil, constatou a Organização Internacional do Trabalho
(OIT) no relatório O Mundo do
Trabalho 2013: Reparando o Tecido Econômico e Social.
Os países desenvolvidos, por

outro lado, estão em uma situação que pode se tornar “preocupante”, a despeito da recuperação
econômica desde 2009, ano em
que começou a crise financeira
internacional.
De acordo com o documento, na
América Latina e no Caribe, registrou-se em 2012 taxa de emprego,
em média, 1% superior à de 2008,
ano anterior à crise. Na região, essa

taxa atingiu 57,1% ao fim de 2012.
“Há uma clara relação entre
o investimento e o emprego.
Melhorar a atividade de investimento é crucial para permitir que as empresas aproveitem as novas oportunidades
para se expandir e contratar
novos funcionários”, explicou
o coordenador do relatório,
Raymond Torres.
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Campanha do Agasalho terá postos
fixos de atendimento nos bairros
Grande mobilização será no dia 16 de junho com a arrecadação nos bairros da cidade
No próximo dia 16 de junho
acontece a tradicional Campanha
do Agasalho do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.
Em sua 10ª edição, a Campanha
contará neste ano com os postos fixos de atendimento nos bairros da
Estiva, na Praça da Villa Rica, e no
bairro do Areão, na Praça dos Aposentados em frente ao supermercado Fantástico.
Nestes locais a população contará com atendimento de aferição de
pressão arterial e glicemia, ressaltando dessa forma o caráter do Sindicato Cidadão junto a sociedade.
A última reunião preparatória
será no dia 14, às 10h, no Sindicato.

Confira o
calendário das
Eleições de cipa
Eleições acontecem na
Hydrostec, Metform,
Autocom e Araya

População vai receber atendimento nos postos fixos nos bairros do Estiva e no Areão

Estados terão R$ 30 milhões
para vigiar fronteiras
Governo pretende reforçar a parceria com estados e municípios

O Sindicato informa que estão em
andamento as eleições de Cipa nas
empresas Hydrostec, Metform, Autocom e Araya.
Autocom - A votação para a Cipa
2013 / 2014 está prevista para o dia
27 de junho.
Hydrostec - As inscrições estarão
abertas no período de 05 a 19 de junho e a eleição será realizada no dia
24 de junho.
Metform - A eleição está prevista
para o dia 27 de junho.
Araya - A eleição está marcada
para o dia 1º de julho.

resultado da
eleição na alstom
Administrativo - Raphael Dias
Pereira, José Benedito Nunes, Marcio
Bueno Pereira;
Planta Mecânica 1 - João Paulo
de Oliveira, Gilson D. Paula, Joege
Luis dos Santos, Julio Cesar dos Santos, Edilson Cursino, Alceu Laube
Schultz;
Planta Mecânica 2 - Adriano
Lima dos Santos, Arnaldo dos Santos
Junior, Paulo Renato Alves, Fabiano
Resende do Amaral;
Planta Elétrica - Agnaldo Francisco da Luz, João Carlos de Camargo e
Wellington Santos de Matos.

Brasil fecha primeiro
trimestre como quinto
maior mercado do
mundo

Goveno Federal investe na segurança da população e para os eventos importantes que se aproximam

A presidenta Dilma Rousseff
disse que o governo federal pretende reforçar a parceria com estados
e municípios no combate ao crime organizado. Segundo ela, cada
estado vai receber um escâner
móvel e, para os que estão em região de fronteira, serão entregues
dois aparelhos. “Esses aparelhos
são escâneres moderníssimos,
que localizam drogas e armas escondidas nos caminhões e nos
carros, até mesmo nos pneus ou
na lataria dos veículos”, explicou.
De acordo com Dilma, o governo federal vai repassar R$ 30

milhões aos estados fronteiriços
para a instalação de câmeras de
vigilância. “Essas câmeras serão
instaladas em 60 municípios. E os
estados vão montar também sistemas de transmissão e de monitoramento dessas imagens”.
“Protegendo nossas fronteiras,
ajudamos a aumentar a segurança da nossa própria população
e a dos grandes eventos que se
aproximam: a Copa das Confederações, e a Jornada Mundial da Juventude Católica, no mês que vem,
quando vamos receber a visita do
papa Francisco.”

De acordo com dados da consultoria Jato Dynamics, o Brasil foi o quinto maior mercado
automotivo do mundo no primeiro trimestre de 2013 com
787.663 unidades vendidas.
No final de 2012 e até o início deste ano, o Brasil ficava na
quarta posição no geral, atrás
de China, Estados Unidos e Japão.
Entretanto, o fraco rendimento do mercado nacional nestes
três primeiros meses – alta de
apenas 1,9% – permitiram a “ultrapassagem” da Índia.
O grande destaque continuou com a China. O país asiático acumula crescimento de
expressivos 19,3% em 2013 e
atingiu 4.748.962 emplacamentos.
Bem atrás vêm os Estados
Unidos, com alta de 6,4% e
3.688.706 carros e Japão com
queda de 9,6% com 1.512.526
exemplares.
Entre os fabricantes, poucas
surpresas. A japonesa Toyota
manteve a liderança no acumulado, mesmo com queda de
3,9% – vendeu 1.577.463 veículos.
A Volkswagen vem logo atrás
com 1.451.387 e alta de 11,4%,
seguida por Ford – 1.228.488 –,
General Motors – 1.046.327 – e
Nissan – 1.031.263.
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Receita libera nos
próximos dias consulta
ao primeiro lote do IR

Prefeitura de São
José entra na luta por
investimentos na GM

Receita Federal ainda está definindo as datas

Montadora pode investir R$ 2,5 bilhões na cidade

Quem não receber a restituição até dezembro deve procurar o extrato no site da Receita

Após a onda de demissões que
abalou a unidade no início deste
ano, com alegação de baixa competitividade por parte da empresa, está sendo negociado entre a
montadora e a prefeitura da cidade um investimento de cerca de
R$ 2,5 bilhões para a implantação
de uma nova linha de produção
na planta de mais de 50 anos.
Em evento para anunciar o aporte, Luiz Moan, diretor de relações
institucionais da GM, disse que
São José dos Campos tem a melhor
localização estratégica em termos
de logística de produção e distribuição de veículos e conta também com o interesse da matriz
por causa do mercado brasileiro

A Receita Federal libera nos próximos dias a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto
de Renda Pessoa Física 2013. A
data de início da consulta ainda
está sendo definida pelo órgão,
mas o dinheiro das restituições
referentes ao primeiro lote estará
no banco no dia 17 de junho.
Ao todo, são sete lotes regulares.
O último está previsto para o dia
16 de dezembro.
Quem não receber a restituição
até dezembro deve procurar o ex-

A fábrica no Vale do Paraíba concorre com outras duas plantas para produzir novo veículo

trato no site da Receita para ver
o motivo de ter caído na malha
fina.
Após o processamento, o extrato da declaração é disponibilizado no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC)
no qual se encontram outras informações relativas ao imposto
de renda. Quem enviou as informações e identificou algum erro
não precisa esperar o extrato. O
ideal, segundo a Receita, é enviar
uma declaração retificadora.

em crescimento. “Nossas chances
são grandes se conseguirmos o
apoio do governo”, afirmou.
Como resposta, o prefeito Carlinhos Almeida (PT) declarou: “Estamos dispostos a viabilizar distritos industriais para que, junto
com esses investimentos para a
planta, venham também fornecedores e mais empregos. O que for
possível em termos de incentivos
e apoio faremos porque, além de
um novo veículo, o que estamos
tratando é da manutenção da fábrica na cidade. Não podemos errar nesse momento. Vamos somar
forças pelo interesse de investimentos e empregos, pelo interesse
da cidade.”

MÚSICA
DANÇA

ESPORTE

Cena musical alemã invade o Sesc
Taubaté de 5 a 8 de junho

Benê participa do
Brasileiro de Corrida de
Montanha
Sesc oferece aulas
gratuitas de Hip Hop

O atleta Benê participou no último
final de semana da 5ª etapa do Circuito
Brasileiro de Corridas de Montanha realizado em Santo Antonio do Pinhal.
Benê completou o percurso de 13
KM em 1 hora 11 minutos e 45 segundos ficando em 6º na classificação geral
e em 1º na categoria 55 a 59 anos.

A partir desta semana o SESC Taubaté oferece aulas gratuitas de Hip Hop e
Danças Urbanas. As aulas serão sempre
as quartas, das 14h às 16h e as sextas,
das 19h às 21h, até o dia 30 de agosto.
A atividade faz parte do programa socioeducativo Lado B Lado A. O projeto
é destinado a jovens de 13 e 24 anos, e
tem como objetivo a convivência e a troca de experiências culturais. Mais informações pelo telefone (12) 3634-4000.
(Fonte: Guia Taubaté)

De 5 a 8 de junho, o Sesc traz a Taubaté o projeto musical Alemanha Groove com o clima europeu e a sonoridade do Nu Jazz / Eletro Swing, que é uma mistura de jazz, soul,
funk, música latina e música eletrônica, com uma roupagem musical contemporânea
que mescla os estilos e traz uma sonoridade atual para o jazz. Os ingressos custam R$ 4
para trabalhadores do comércio, R$ 8 para matriculados no Sesc, estudantes e maiores
de 60 anos e R$ 16 para os demais interessados.
(Fonte: Guia Taubaté)

