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CUT define Dia de Luta contra
o projeto das terceirizações

Dirigentes das principais centrais sindicais brasileiras
estiveram reunidos no dia 12 de julho em São Paulo
e decidiram que as mobilizações contra o projeto de
lei 4330/04 das terceirizações devem continuar em
todo o país. A CUT e as centrais sindicais lutam pelo
arquivamento desse projeto de lei, cujo texto beneficia
apenas os patrões.
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Já somos 2,5
milhões de
Metalúrgicos
no Brasil

Os Metalúrgicos já somam quase
2,5 milhões de trabalhadores(as) no
Brasil. A informação consta de estudo
da subseção do Dieese da CNM/CUT e
da FEM/CUT.
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06 de agosto

A luta dos
trabalhadores vai
continuar nas ruas

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

Os Metalúrgicos de Taubaté engrossaram na semana retrasada as
manifestações realizadas no dia 11
de julho pela CUT e pelas maiores
centrais sindicais em todo o Brasil.
Trabalhadores fizeram uma mobilização pacífica, porém ousada,
marchando pelo Distrito Industrial
do Piracangaguá até a Rodovia Presidente Dutra, onde fizemos uma
assembleia histórica da categoria
aprovando a pauta de luta da Classe
Trabalhadora e a mobilização pela
nossa Campanha Salarial, por reajuste e aumento real de salário.
Não podemos deixar esse bom
momento passar e precisamos ampliar as nossas mobilizações. Nesse
sentido, a CUT e as centrais sindicais
já definiram para o mês de agosto
um novo Dia Nacional de Paralisação, previsto para o dia 30 de agosto.
Precisamos lutar com toda disposição e unidade contra o PL 4330/04,
que viabiliza as terceirizações e precariza inúmeros direitos adquiridos
da Classe Trabalhadora.
Portanto nossa luta continua. Temos uma pauta extensa e que requer a unidade dos trabalhadores
para que possamos conquistar novas vitórias.
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CUT define Dia de Luta contra o
projeto das terceirizações
CUT e centrais sindicais lutam pelo arquivamento do projeto de lei 4330
Dirigentes das principais centrais sindicais estiveram reunidos no dia 12 de julho em São
Paulo e decidiram que as mobilizações contra o projeto de lei
4330/04 das terceirizações devem
continuar em todo o país.
A CUT e as centrais sindicais
lutam pelo arquivamento desse
projeto de lei, cujo texto beneficia
apenas os patrões. A CUT tem um
canal de diálogo aberto até o dia
5 de agosto, com a Mesa Quadripartite, que reúne trabalhadores,
empresários, governo e deputados federais, que está discutindo
alterações no texto do projeto de
lei da terceirização.
Se não conseguirmos o arquivamento desse PL, no dia 6 de agosto estaremos nas ruas com atos
públicos nas capitais, nas sedes
das Federações e Confederações
patronais com o objetivo de articular o fim desse projeto de lei.

O presidente Isaac do Carmo conversa com os trabalhadores durante mobilização no dia 11 de julho

O Projeto de Lei 4330/04 prevê
que todos os trabalhadores(as),
tanto das empresas privadas,
quanto das empresas públicas de
todas as categorias, possam ser
terceirizados ou até mesmo quarterizados.

“Ao invés de ampliar direitos, o
PL 4330 vai no sentido de rebaixar
as conquistas da Classe Trabalhadora e precariza as relações de
trabalho. Temos que nos mobilizar e impedir esse ataque”, afirma o presidente Isaac do Carmo.
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Metalúrgicos já são 2,5 milhões
de trabalhadores no Brasil
Estudo do DIEESE foi feito com base na RAIS e no CAGED
A categoria metalúrgica já
soma quase 2,5 milhões de
trabalhadores(as) no Brasil.
A informação consta de estudo da subseção do DIEESE da
CNM/CUT e da FEM/CUT. De
acordo com o levantamento,
este total refere-se ao mês de
abril e representa uma elevação de 2,2% nos postos de
trabalho no ramo metalúrgico, em relação a dezembro de
2012.
O estudo do Dieese foi feito

com base na RAIS (Relação Anual
de Informações Sociais) e no CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e indica
que, ao longo dos quatro primeiros meses de 2013, foram criados
quase 53 mil novos empregos na
indústria metalúrgica, principalmente nas regiões Sul e Sudeste
do país.
Isso equivale a 9,7% do total de
550 mil postos de trabalho gerados no Brasil nos quatro primeiros meses do ano.

De acordo com a divisão de
setorial adotada pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, os setores
automotivo, siderúrgico e de
outros materiais de transporte haviam perdido mais de
três mil trabalhadores cada
no transcorrer de 2012. Mesmo assim, em 2012 o saldo do
ramo como um todo foi positivo em 0,4%, o que representou
elevação de 9.787 postos de
trabalho.
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Mobilização

Sindicato prepara Ação Coletiva
contra as perdas do FGTS com a TR
CUT e DIEESE auxiliam Sindicato na elaboração da ação coletiva
O Sindicato em parceria com a
CUT, DIEESE e Sindicato do ABC
estão trabalhando na elaboração
de uma ação coletiva com objetivo de recompor as perdas do
FGTS devido a utilização da TR
(Taxa Referêncial de Juros).
Segundo o secretário geral do
Sindicato, Claudio Batista, a ação
se faz necessária diante da possibilidade de conquista de reajustes por meio de ação na Justiça.
“Nós estamos estudando a melhor maneira de agir de forma coletiva, e no momento certo vamos
passar as orientações necessárias aos trabalhadores sobre esta
ação”, afirma o secretário geral do
Sindicato.

Sindicato
firma convênio
com clínica
odontológica

O secretário geral do Sindicato, Claudião, afirma que os trabalhadores serão orientados sobre a ação

DIEESE avalia negociações
da 1ª parcela da PLR
Estudo foi feito pela Subseção dos Metalúrgicos de Taubaté

Clinica oferece descontos
especiais para sócios do
Sindicato

Trabalhadores avançam na conquista das PLRs na base dos Metalúrgicos de Taubaté

O Sindicato acaba de firmar
convênio com a clínica do Dr.
Humberto Ambrogi, oferecendo
descontos especiais para os sócios do Sindicato.
Com profissionais especializados, a clínica oferece tratamentos de Odontologia Estética e
Reabilitação Oral, Prótese, Endodontia, Restauração, Clareamento, Ortodontia e Ortopedia
Funcional dos Maxilares, Cirurgia Oral Menor, Tratamento do
Ronco e Apnéia e Disfunçoões
da ATM.
A clínica fica na Trav. Rafael , 61
- Centro - Taubaté. Informações
pelo telefone (12) 3632-6437.

Até o momento 27 empresas
metalúrgicas fecharam acordos
coletivos de PLR, contemplando
mais de dezesseis mil trabalhadores no ramo metalúrgico, aproximadamente, o correspondente
a 78% da base do Sindicato.
De acordo com os dados do
sindicato, no primeiro semestre
de 2013 serão injetados R$69,2
milhões na economia da região
com a 1ª parcela de PLR.
Esse número é 13,5% superior a
massa de 2012 das mesmas empresas que fecharam PLR em 2013
e 7,0% superior ao total injetado
ano passado com a 1ª parcela da
PLR.
Vale a pena destacar que o valor médio dessa mesma primeira

parcela em 2013 atingiu o valor
de R$ 5.076,01, uma variação de
14,1% no valor médio observado
para 2011.
O maior dentre os setores do
ramo metalúrgico foi encontrado nas indústrias Eletroeletrônicas e de Máquinas e equipamentos, com um crescimento de
45,7%, atingindo uma média de
R$4.422,95 para cada trabalhador
somente na primeira parcela.
Vale destacar ainda que com a
nova tabela de imposto de renda
na PLR, serão injetados cerca de
R$ 8,5 milhões a mais na economia de Taubaté e Região.
Esse valor corresponde a 12,6%
do total que será injetado na economia com a 1ª parcela de PLR.

Jurídico esclarece
Ação Coletiva que
será ajuizada
O SindMetau, em parceria com
o Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC, bem como com o apoio e auxílio técnico do DIEESE e da CUT,
está em busca de esclarecimentos
quanto ao movimento popular sobre a alegação de possibilidade de
existência de diferenças incidentes sobre os depósitos do FGTS
devido a utilização da TR como índice de reajuste, o que entende-se
haver criado uma defasagem dos
depósitos em relação aos índices
inflacionários. O Sindicato está
adotando as medidas necessárias
à defesa dos interesses de toda a
categoria trabalhadora metalúrgica, analisando, por meio de seu
Departamento Jurídico, os fatos e
o embasamento legal para o ajuizamento de Ação Coletiva que
vise buscar e defender os interesses dos trabalhadores, pleiteando, junto ao Juízo Federal e contra
o órgão gestor dos depósitos do
FGTS, a adoção de medidas e a
conquista dos reajustes que forem legalmente cabíveis. Assim,
em vista da onda crescente de
boatos sobre o fato, cabe à entidade esclarecer que é necessário
o estudo e debate dos elementos que deverão compor referida
ação, o que está sendo realizado
conjuntamente pelas entidades
sindicais que representam a categoria metalúrgica, resultando
na distribuição conjunta destes
processos com a maior brevidade possível, dada a complexidade
de que se reveste a matéria, de
forma a movimentar o judiciário e a opinião pública acerca da
necessidade de tomada de medidas eficazes e que visem coibir
o prosseguimento injustificado
destas perdas para o trabalhador.
Alertamos que não há necessidade de que os trabalhadores, de
forma afoita, adentrem com ações
individuais, o que somente tumultuará a solução do impasse, além
do fato de que é de conhecimento
popular o gasto desnecessário de
recursos para a realização destes
atos. Portanto, no momento oportuno, haverá a veiculação, por nossa entidade, de material e medidas
necessárias ao desenvolvimento
do processo que vise a busca do
direito de reajuste do FGTS por
toda a classe trabalhadora. Desde
já agradecemos a compreensão
e cordialidade de nossos companheiros de luta.
Dr. Rodolfo S. Almeida
Coordenador do Depto. Jurídico
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CONVÊNIO

CIDADE

Inscrições para os
Postos de Saúde serão
aprovados no vestibular reformados com verba
de Inverno da Unitau
do Governo Federal
Alunos devem comparecer de 22/07 a 02/08 no Sindicato

Taubaté recebe verba do Minitério da Saúde
A cidade de Taubaté foi contemplada com recursos do Programa de Requalificação de
Unidades Básicas de Saúde do
Governo Federal.
O Pamo (Posto de Atendimento
Médico e Odontológico) do Parque
Aeroporto receberá R$ 100.441,77
para reforma e também serão
contempladas as unidades dos
bairros Monjolinho, Santa Tereza,
Marlene Miranda, São Gonçalo,
Esplanada Santa Terezinha, Chácara São Silvestre, Barreirinho, Jaraguá e Pinheirinho.
A verba do Governo Federal
chega em bom momento, perante a crise que está instalada na
área da Saúde em Taubaté.

Para o presidente do Sindicato,
Isaac do Carmo, que foi candidato a prefeito nas eleições municipais de 2012, é necessaria maior
interação da Administração Municipal com as ações do Governo
Federal.
“Temos a certeza que essa verba federal será de muita utilidade
para os postos de saúde em nossa cidade, melhorando o atendimento e a qualidade de vida
da população. Porém, o Executivo precisa estar mais ligado aos
programas Federais em diversos
setores como Educação e Segurança Pública. Sem dúvida são
ferramentas para a melhoria dos
serviços público”, disse Isaac.

Não perca o prazo de inscrição para garantir o desconto da Bolsa Pontualidade da UNITAU

O Sindicato informa que os alunos aprovados no vestibular de
Inverno da UNITAU deverão se
inscrever no período de 22/07 a
02/08/2013 para serem contemplados com o desconto de 10%,
mediante Convênio firmado com
a Unitau.
Os alunos deverão comparecer
no Sindicato no período acima citado com a seguinte documentação exigida:

- Carteirinha de Sócio do Sindicato; - Comprovante de matrícula
já pago;
- Preencher Ficha de Cadastro e
Termo do Aluno no Sindicato.
Lembramos ainda que o primeiro desconto será a partir do mês de
agosto, quando os alunos inscritos
no Convênio deverão comparecer
no setor de finanças da Unitau, na
Av. 9 de Julho, para realizar a troca
do boleto.

Verba do Governo Federal vai contribuir para a melhoria da Saúde em Taubaté

SHOW
FESTA

GOSPEL

Banda Nenhum de Nós revive os
Anos 80 no SESC Taubaté

Aline Barros comemora
20 anos de carreira em
Pindamonhangaba

Senai promove 2ª Festa
Julina da Solidariedade

A cantora gospel Aline Barros faz
lançamento da turnê em comemoração aos seus 20 anos de carreira. Ela
canta músicas como “Sonda-me, Usa-me” e “Recussita-me”, além de sucessos de seus cinco discos vencedores do
Grammy Latino. Dia 27 de julho, às 22h,
no Marinelli Hall em Pindamonhangaba.
Informações (12) 3645 3420.

Nos dias 27 e 28 de Julho acontece a 2ª
Festa Julina da Solidariedade Caipira do
SENAI de Taubaté. O ingresso custa R$
2,00 ou 1Kg de Arroz que será revertido em prol do Colégio Diocesano Padre
Anchieta, que participa da Gincana da
Solidariedade. A festa começa às 18h.
Não deixe de participar e de colaborar.

O grupo Nenhum de N ós se apresenta no SESC Taubaté nesta quinta-feira, dia 25 de
julho, às 21h. Nenhum de Nós é uma banda de rock, fundada em 1986 no Rio Grande
do Sul. Em 1988, a música de trabalho do primeiro disco, Camila torna-se um hit nacional, chegando ao 3º lugar na parada brasileira. O sucesso promoveu novos shows no
Rio de Janeiro e em São Paulo e o lançamento do 2º álbum. Cardume, produzido por
Reinaldo Barriga, foi lançado em março de 1989 e vendeu 210 mil cópias, garantindo à
banda seu primeiro disco de ouro. Informações (12) 3634-4000.

