Ortiz dribla IPTU
e deixa de pagar
R$ 150 mil
por ano

Ex-ministro é eleito
para comissão de
direitos humanos
da OEA
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UNIMES Virtual e Sindicato formam
novas turmas no Pólo Taubaté
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O pólo Taubaté da UNIMES Virtual realizou na sexta-feira, dia 07, a formatura da 3ª e da 4ª turmas na sede
do Sindicato. Durante a solenidade, 55 alunos se formaram em cursos como Artes Visuais, Pedagogia,
Tecnologia em Petróleo e Gás, Administração, Contabilidade e Letras entre outros cursos, mostrando a preocupação do Sindicato com a Formação.
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Campanha
do Agasalho é
neste Domingo,
dia 16 de Junho
Prepare suas doações de roupas e
agasalhos para a grande mobilização
nos bairros da cidade no próximo
Domingo, a partir das 9h. Não deixe
de participar !!!
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EDUCAÇÃO

Campanha Salarial:
tempo de buscar
o que é nosso por
direito

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

A Campanha Salarial é o principal
momento da vida de um Sindicato,
pois nela buscamos as melhorias da
qualidade de vida dos trabalhadores
com as clausulas sociais e o crescimento da economia de nosso país
com a injeção que todos os anos é
promovida com a massa salarial de
categorias fortes como a dos metalúrgicos.
Vamos com unidade e disposição
de luta, garantir aos trabalhadores
o reajuste com aumento real de salário, valorizando nossa categoria e
fortalecendo a economia de nossa
região.
Para a CUT chegou a hora dos empresários reverterem em benefícios
e ganhos aos trabalhadores as medidas de estímulo à economia como a
desoneração da folha de pagamentos para diversos setores e a redução
da tarifa de energia elétrica.
Vamos lutar para que os patrões
reconheçam o esforço dos trabalhadores e que possamos conquistar a
contrapartida social dos benefícios
que foram concedidos pelo Governo Federal para o aquecimento da
produção industrial e de nossa economia.
Vamos à luta!
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UNIMES Virtual forma 3ª e 4ª turmas
no pólo Taubaté do Sindicato
Evento mostra compromisso do Sindicato com a formação do trabalhador(a)
O pólo Taubaté da UNIMES Virtual realizou na sexta-feira, dia
07, a formatura da 3ª e da 4ª turmas na sede do Sindicato.
Implantado em 2008 no Sindicato, o pólo da UNIMES Virtual é uma iniciativa em prol
da formação profissional dos
trabalhadores(as) por meio do
ensino a distância, com preços
acessíveis a toda a comunidade.
Durante a solenidade, 55 alunos
se formaram em cursos como
Artes Visuais, Pedagogia, Tecnologia em Petróleo e Gás, Administração, Contabilidade e Letras
entre outros cursos.
Segundo o Gestor Geral do Pólo
Unimes Taubaté, professor Alexandre Bueno, a parceria entre a
Unimes e o Sindicato vai continuar avançando e garantindo novas
oportunidades para a população
de Taubaté e da região.
“É uma grande honra poder

O diretor social Baiano discursa durante a formatura ao lado dos gestores do polo Taubaté da Unimes

proporcionar essa oportunidade
de formação e qualificação para
os trabalhadores(as) e para a comunidade taubateana por meio
do pólo da Unimes Virtual”,disse
o diretor social do Sindicato, Raimundo Dias Pires, o Baiano.

Segundo o diretor social, “nosso Sindicato é um dos pioneiros
no Brasil em manter um pólo de
Ensino a Distância em sua sede e
essa experiência de sucesso deve
servir de exemplo para outras entidades em nosso país”.

LUTA		

Plenária Estatutária dá início
à Campanha Salarial 2013
Metalúrgicos da CUT aprovam a pauta de reivindicações da categoria para a Campanha Salarial
Os Metalúrgicos da CUT
aprovaram a pauta da Campanha Salarial 2012 na plenária
estatutária da FEM/CUT-SP realizada na última sexta-feira,
dia 07, em São Bernardo.
A entrega da pauta para as
bancadas patronais acontecerá no dia 04 de julho, em local
ainda não definido pela FEM/
CUT-SP. No período de 10 a 23
de junho, os 14 sindicatos metalúrgicos filiados realizarão

nas suas bases assembleias para
apresentar aos trabalhadores as
pautas de reivindicações sugeridas pela FEM. Os Metalúrgicos
aprovaram os seguintes eixos:
Reposição integral da inflação e
aumento real; valorização nos pisos salariais; redução da jornada
de trabalho, sem redução de salário, a ampliação e unificação de
direitos em Convenção Coletiva.
Vale destacar que os trabalhadores na Volks em Taubaté, São

Bernardo e São Carlos já tem
acordo fechado e também renovadas as clausulas sociais
onde se garantiu a reposição
da inflação, aumento real de
salário, e investimentos em
novos produtos em todas as 3
plantas em São Paulo.
Os trabalhadores na Ford de
Taubaté participarão das negociações da Campanha Salarial junto com os trabalhadores na Scania e Toyota.
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trabalho

Trabalhadores se mobilizam contra
projeto de lei da terceirização
CUT mobiliza trabalhadores em Brasília nesta terça-feira, dia 11, contra as terceirizações
A CUT segue de perto o andamento do projeto de lei (PL)
4.330/2004 que regula a terceirização e permite a precarização.
Após pressão dos empresários,
nesta terça-feira, dia 11, o projeto
será incluído novamente na pauta da Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara dos Deputados e a CUT convoca os dirigentes
de diversas categorias a ocupar
o Congresso Nacional para não
permitir que o processo siga.
A concentração será no escritório da CUT Nacional em Brasília
e, de lá, os manifestantes partirão para a Câmara por volta das
13h30.

COMUNICADO DA
COMISSÃO ELEITORAL
Prazo de inscrição de
chapas ao 2º turno é
prorrogado

CUT estará mobilizada em Brasília nesta semana contra a precarização das condições de trabalho

Ortiz dribla IPTU e deixa de
pagar R$ 150 mil por ano
Ex-prefeito paga ITR e vizinhos no Bonfim pagam IPTU

A Comissão Eleitoral informa que
o prazo de inscrição de chapas ao
2º turno das eleições sindicais 2013
dos Metalúrgicos de Taubaté foi
prorrogado até quinta-feira, dia 13
de junho de 2013.
ISAAC DO CARMO
Presidente da Comissão Eleitoral
PAULO SÉRGIO RIBEIRO ALVES
Comissão Eleitoral
GONÇALO DE CAMPOS FILHO
Comissão Eleitoral
Reportagem do jornal O Vale do dia 09 de junho aponta a irregularidade no pagamento de imposto

Trabalhadores
da saúde mantêm
greve em São Paulo
Após reunião com o secretário
estadual de Gestão Pública de São
Paulo, Davi Zaia, realizada na sede
da secretaria, na capital, os trabalhadores da Saúde decidiram manter
a greve iniciada há 35 dias. Aproximadamente 80 grevistas ocupam
o auditório Juscelino Kubitschek da
Assembleia Legislativa. O presidente
do sindicato da categoria (SindSaúde), Gervásio Foganholi, disse que
Zaia não apresentou contraproposta ao pedido de reajuste salarial de
32,2% referente a perdas acumuladas nos últimos cinco anos.

Uma reportagem do jornal O
Vale do último domingo, dia 09,
mostra que o ex-prefeito de Taubaté, Bernardo Ortiz, deixa de
repassar cerca de R$ 150 mil por
ano aos cofres públicos com a
irregularidade no pagamento de
impostos sobre a sua propriedade no bairro do Bonfim.
O ex-prefeito paga o ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural) sobre o imóvel de 150
mil metros quadrados enquanto
seus vizinhos do Bairro do Bonfim pagam o IPTU.
De acordo com a reportagem
do jornal O Vale, a Câmara Municipal aprovou no mês de maio
um requerimento à Prefeitura

solicitando explicações sobre a
cobrança de ITR sobre a propriedade do ex-prefeito.
De acordo com o Plano Diretor
de Taubaté, o Bonfim é considerado ZH3 (Zona de Adensamento
Habitacional Alto) e faz parte da
Macro Zona Urbana. A matéria do
jornal ainda destaca que a Prefeitura vai aumentar em até 60% o
valor do IPTU em 2014.
Benefício - O valor do IPTU
corresponde a 1% do valor venal
do terreno e 0,5% do valor das
construções. No caso do ITR, dependendo do grau de utilização
do imóvel paraprodução rural, a
alíquota utilizada para o cálculo
pode ser de 0,03%.

Inflação está sob
controle no Brasil,
afirma DIEESE

Recentemente o Comitê de
Política Monetária, o COPOM do
Banco Central, elevou as taxas de
juros Selic de 7,5% para 8,0%, devido a influência dos formadores
de opiniões e dos veículos de mídia. O problema dessa medida é
o desestímulo dado a quem quiser investir no Brasil, pois a Selic
serve de referência para todas as
taxas de juros na economia brasileira, ou seja, se ela subiu, todas
subirão.
Apesar de todo alarde feito
pelos veículos de comunicação,
a inflação em 2013 está controlada e, no ano, ela está na casa
dos 2,88%. De fato, é menor que
as observadas em 2010 e 2011,
quando tivemos uma variação
de 3,09% e 3,71% nos meses de
janeiro a maio e mesmo assim a
meta foi conquistada.
O problema é que, no mês de
janeiro de 2013, os preços atingiram o maior patamar, com uma
alta de 0,86%.
Porém, o crescimento dos preços perde fôlego e se manteve
relativamente baixo, sendo o menor índice em abril.
Logo, no geral, os movimentos
dos preços deste ano estão somente maiores que os registrados em 2011 e sua previsão ainda está dentro da meta do Banco
Central.
Sendo assim, não há porque
se preocupar com a inflação e
sim é necessário estimular a
economia brasileira que ainda
está patinado com crescimentos
baixíssimos para um país em desenvolvimento.
Por isso, quando ouvir dos formadores de opinião ou quando
alguém vier te falar que a inflação no Brasil está descontrolada,
não dê crédito a esta informação.
A inflação está controlada desde
2002 e não precisa aumentar os
juros para mantê-la nos eixos.
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SOLIDARIEDADE

INTERNACIONAL

Ex-ministro é eleito para Sindicato promove a 10ª
comissão de direitos
edição da Campanha do
humanos da OEA
Agasalho neste domingo
Paulo Vannuchi vai cumprir mandato de 2014 a 2017 na entidade

Sindicato vai às ruas neste domingo, dia 16, a partir das 9h
O Sindicato realiza a 10ª edição
da Campanha do Agasalho, com
arrecação de roupas, cobertores
e agasalhos nos bairros da Estiva,
Areão, Vila Albina, Vila Aparecida
e região.
Nestes 10 anos de atividade,
a Campanha do Agasalho arrecadou mais de 100 toneladas de
doações que beneficiaram mais
de 5 mil famílias atendidas por 74
entidades assistenciais que são
cadastradas pelo Sindicato.
“São números expressivos que
mostram a importância da inserção do Sindicato em nossa sociedade, atuando além dos locais
de trabalho, promovendo a cida-

dania e a melhoria da qualidade
de vida da população carente em
nossas comunidades”, disse o
diretor social do Sindicato, Raimundo Dias Pires, o Baiano.
A Campanha também terá os
postos fixos de atendimento na
Praça Vila Rica, no bairro da Estiva e na Praça dos Aposentados,
no bairro do Areão, com aferição
de pressão arterial e de glicemia.
“Agradecemos a todas as entidades e parceiros que estiveram
conosco nestes 10 anos e convocamos mais uma vez a população
a participar desta grande iniciativa de solidariedade”, afirmou o
presidente Isaac do Carmo.

O ex-ministro Paulo Vanucchi e o presidente Isaac do Carmo durante palestra no Sindicato

O ex-ministro Paulo Vannuchi
foi anunciado na semana passada como um dos três novos
integrantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH). A escolha ocorreu durante a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos
(OEA), em Antigua, na Guatemala. Vannuchi vai cumprir mandato de 2014 a 2017.
O ex-ministro esteve por diver-

sas vezes reunido com os Metalúrgicos de Taubaté e contribuiu
para a organização e o fortalecimento da categoria nos últimos
anos.
“Sem dúvida a nomeação de
Vannucchi é uma grande vitória
para a diplomacia brasileira e temos a certeza de que ele fará um
excelente trabalho pelos direitos
humanos na América Latina”, disse o presidente Isaac do Carmo.

Voluntários das entidades assistenciais fazem a arrecadação na Campanha do Agasalho em 2012

TEATRO
SOCIAL

SHOW

Peça mostra a realidade dos jovens
através da música

Fernando e Sorocaba
se apresentam em
Caçapava
Projeto Esperança
realiza 6ª Festa Junina

A dupla sertaneja Fernando e Sorocaba se apresentam na Estância Nativa
no próximo dia 20 de junho, a partir das
21h, com ingresso de R$ 30 a R$ 60. A
dupla apresenta o show “Homens e Anjos”, no aniversário de 4 anos da casa de
shows Estância Nativa Sertaneja. Informações (12) 3955-9420.

O Projeto Esperança realiza sua 6ª
Festa Junina nos dias 22 e 23 de junho a
partir das 18h.
A festa contará com atrações como
Quadrilha das Crianças, Bingo, barracas
típicas e apresentação de pagode.
O Sindicato convida você e sua família
para participar dessa grande Festa Junina e ajudar as crianças e adolescentes
do Projeto Esperança, que fica na Rua
Brasilina Moreira dos Santos, 1385, no
bairro Jardim Sônia Maria.

O Sesc Taubaté apresenta, nos dias 11 e 12 de junho, o teatro Tirando um Som na
Garagem, com a Cia O Grito, às 20h, com entrada franca. A peça, voltada aos jovens entre 14 a 21 anos, retrata um grupo formado por cinco jovens que resolvem montar uma
banda de garagem e convivem com os dilemas da idade, das dificuldades do processo
de amadurecimento e de como produzir arte no mundo de hoje. Todo o processo de
criação do espetáculo envolveu um grupo de jovens que participaram das atividades
de direção, interpretação, dramaturgia, cenário, figurino, iluminação e criação musical.

