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Trabalhadores aprovam estrutura
de cargos e salários na Autoliv
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CONQUISTA HISTÓRICA!!!

Os trabalhadores na Autoliv aprovaram a proposta de
estrutura de cargos e salários negociada pelo Sindicato
com a empresa em assembleia realizada nesta
segunda-feira, dia 26, na portaria da empresa.
A implantação da estrutura de cargos e salários
é uma reivindicação antiga do conjunto dos
trabalhadores(as) na Autoliv.
PAG. 2

Acordo na Ford
injeta R$ 18,3 Mi
na economia
de Taubaté
Os trabalhadores na Ford aprovaram
o acordo da Campanha Salarial
negociado pelo Sindicato com
validade de dois anos em assembleia
realizada na quarta-feira, dia 21.
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CONQUISTA histórica

Cassação do
prefeito prejudica
e envergonha
Taubaté

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

Na semana passada a Justiça de
Taubaté determinou a cassação do
prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior
(PSDB).
A decisão da Justiça teve como
base a denúncia do Ministério Público Eleitoral contra Ortiz Júnior de
abuso do poder econômico e político na campanha e pré-campanha
eleitoral, captação ilícita de recursos
para fins eleitorais e desvio de dinheiro público da área da educação
estadual para custear sua campanha
eleitoral em 2012.
Novamente temos em nossa cidade um prefeito que vai gastar todas
as suas energias e recursos para se
manter agarrado ao cargo.
Será mais um mandato de abandono e descaso com a administração pública, com um prefeito sobre
o qual paira a sombra da incerteza
sobre a continuidade de seu mandato.
Infelizmente quem mais perde
com tudo isso é o povo de Taubaté,
e por isso esperamos a agilidade da
Justiça para a resolução destes casos
que tanto envergonham a população taubateana.
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Trabalhadores aprovam estrutura de
cargos e salários na Autoliv
Proposta foi aprovada em assembleia realizada nesta segunda-feira, dia 26
Os trabalhadores na Autoliv
aprovaram a proposta de estrutura de cargos e salários negociada pelo Sindicato com a empresa
em assembleia realizada nesta
segunda-feira, dia 26, na portaria
da empresa.
A proposta foi apresentada
aos trabalhadores na Autoliv em
duas plenárias realizadas na sede
do Sindicato, nos dias 18 e 25 de
agosto. Na semana passada, os
trabalhadores puderam tirar
suas dúvidas sobre a proposta
com o plantão que foi realizado
na empresa pelo RH e também
com os membros do CSE Autoliv.
A implantação da estrutura de
cargos e salários é uma luta antiga dos trabalhadores na Autoliv.
O acordo aprovado foi negociado em 27 reuniões com a empresa, até que uma proposta que
contemplasse os trabalhadores
foi garantida e apresentada aos

O presidente Isaac do Carmo coloca em votação a proposta de estrtutura de cargos e salários na Autoliv

trabalhadores em plenárias e assembleia na empresa.
Na proposta aprovada, os trabalhadores também conquistaram
um abono que injeta R$ 1,5 milhão na economia de Taubaté em
setembro. “A proposta aprovada é

uma grande conquista, pois além
de ser uma reivindicação antiga,
foi mais um compromisso cumprido pela Direção do Sindicato
com o conjunto dos trabalhadores na Autoliv”, disse o presidente
do Sindicato, Isaac do Carmo.

CAMPANHA SALARIAL		

Acordo aprovado na Ford injeta
R$ 18,3 milhões na economia
Trabalhadores aprovaram a proposta em assembleia no dia 21
Os trabalhadores na Ford
aprovaram o acordo da Campanha Salarial negociado pelo
Sindicato com validade de
dois anos em assembleia realizada na quarta-feira, dia 21.
De acordo com a Subseção
do DIEESE dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região, o acordo da
Campanha Salarial aprovado
pelos trabalhadores na Ford
garante a injeção de R$ 18,3
milhões na economia de Taubaté no próximo período.

Segundo o DIEESE, o valor envolve o reajuste salarial com aumento real e o valor do abono
aprovado pelos trabalhadores no
acordo, com pagamento em setembro deste ano.
A proposta aprovada garante o
reajuste salarial com a reposição
de 100% do INPC que deve fechar
em torno de 6,3%, mais um aumento real de 2%. Para o ano de
2014, os trabalhadores terão o reajuste de 100% do INPC mais 2% de
aumento real.

Segundo o vice-presidente
do Sindicato, Claudemir Monteiro (Mil), a negociação deste
ano foi mais difícil porque a
discussão ocorreu de forma
separada com a montadora,
ao contrario dos outros anos
onde a discussão era realizada
em conjunto com outras empresas.
“Mesmo assim pudemos
contar com a unidade e mobilização dos trabalhadores na
Ford”, disse Mil.
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LUTA

CUT reforça convocação contra as
terceirizações no dia 30 de agosto
Negociações da mesa quadripartite se encerram no próximo dia 02 de setembro
A CUT convoca para sexta-feira,
dia 30, o Dia Nacional de Mobilização e Paralisação contra o PL
4330 que amplia as terceirizações
no Brasil.
A CUT não aceita terceirização
em atividade-fim, defende responsabilidade solidária da empresa contratante e o direito à
informação prévia e de representação sindical.
No dia 30, a CUT também vai
reafirmar a moblização pelos
demais pontos da pauta dos trabalhadores como o fim do fator
previdenciário e a redução da jornada de trabalho para 40 horas
sem redução de salário entre outras reivindicações.

Sindicato
assina convênio
com escola de
educação infantil

CUT mobilizada em Brasília contra o projeto de lei 4330 que trata das terceirizações no Brasil

CUT comemora 30 anos
transformando o Brasil
Central está presente nas conquistas dos trabalhadores(as)

Educar e Crescer oferece
condições especiais para
sócios do Sindicato

O Sindicato acaba de fechar
convênio com a Educar e Crescer Escola de Educação Infantil
com descontos especiais para
sócios do Sindicato.
A escola tem por objetivo proporcionar à criança um ambiente que lhe dê segurança e confiança, propiciando situações de
cuidados, brincadeiras e aprendizagem orientadas de forma
integrada que possam contribuir para o desenvolvimento
das capacidades infantis, em
um espaço aconchegante, com
área verde, e profissionais competentes e comprometidos com
objetivo de educar com carinho
e atenção necessária.
A Educar e Crescer Escola de
Educação Infantil fica na Rua Frei
Ângelo Maria, nº90, Jardim Santa Clara, Taubaté. Informações
pelo telefone (12) 3631-5005.

Julho tem melhor
movimentação de
emprego para os
Metalúrgicos de
Taubaté desde 2007

A CUT faz parte da luta da Classe Trabalhadora nos últimos 30 anos, transformando o Brasil

Nesta quarta-feira, dia 28, a
CUT (Central Única dos Trabalhadores) comemora os 30 anos
de sua fundação, que aconteceu
durante o 1º Congresso Nacional
da Classe Trabalhadora (CONCLAT) realizado em 1983 em São
Bernardo do Campo.
O nascimento da CUT como
organização sindical representa
mais do que um instrumento de
luta e de representação real da
classe trabalhadora. Representa um desafio de dar um caráter
permanente à presença organizada de trabalhadores e trabalhadoras na política nacional.
Nos últimos 30 anos a CUT
esteve presente em todas as lutas da Classe Trabalhadora em

busca de direitos e garantias que
hoje fazem parte do cotidiano
dos trabalhadores(as), como a
criação de uma política de valorização do salário mínimo entre
tantas outras.
Na área do desenvolvimento
solidário, as ações da CUT visam
promover a inclusão social, por
meio de novos referenciais de
geração de trabalho e renda, e de
alternativas de desenvolvimento.
Filiado a CUT desde 1996, o
Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté tem a honra de fazer parte desta entidade, que atua pela
valorização e organização dos
trabalhadores, e que muito tem
ainda a contribuir para a construção de um Brasil melhor.

De acordo com os dados do
Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED) do Ministério
do trabalho, foram gerados 166
postos de trabalho em julho de
2013 nas indústrias metalúrgicas
de Taubaté e Região, o melhor resultado da série desde 2007.
O valor desse ano foi superior
em 3,75% o saldo encontrado em
julho do ano passado, segundo
maior saldo para o mês, quando
foram abertos 160 postos de trabalho.
No ano, já foram criados 663
postos de trabalho no setor metalúrgico, o mesmo número de
empregos, praticamente, gerados nos primeiros sete meses de
2012, quando foram abertos 666
empregos.
Se levarmos em consideração
de que a trajetória de emprego
está bem próxima ao que aconteceu ano passado, podemos então
já projetar uma abertura de 900
vagas aproximadamente para
esse ano, o correspondente a um
crescimento da base de 5% no
ano.
Além disso, o resultado para as
indústrias metalúrgicas está, até
o presente momento, completamente diferente do emprego nas
cidades da região, pois no acumulado do ano seu saldo é de 1.529
negativos, ou seja, enquanto há
crescimento do emprego no setor metalúrgico, há eliminação
de postos de trabalho significativa nos setores que mais contribuem para o emprego, Comércio
(-1.253) e Serviços (-564).
Fonte: Subseção do DIEESE dos
Metalúrgicos de Taubaté
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ECONOMIA

DEU NA MÍDIA

Prefeito Ortiz Júnior tem Desemprego no país
mandato cassado pela fica em 5,6% em julho,
Justiça Eleitoral
na 1ª queda no ano
Taubaté novamente tem um prefeito envolvido com a Justiça

Taubaté mais uma vez teve destaque negativo nos jornais da região e de todo o Brasil

Na segunda-feira, dia 19, a Justiça de Taubaté determinou a
cassação do prefeito Ortiz Júnior
(PSDB) e de seu vice, Edson de Oliveira (PTB).
A decisão da Justiça teve como
base a denúncia do Ministério Público Eleitoral contra Ortiz Júnior
de abuso do poder econômico e
político na campanha e pré-campanha eleitoral, captação ilícita
de recursos para fins eleitorais
e desvio de dinheiro público da
área da educação estadual para
custear sua campanha eleitoral.

Segundo a sentença da Justiça,
Ortiz Júnior deverá ficar inelegível por 8 anos e novas eleições
para prefeito deverão ser realizadas em Taubaté, esgotados todos
os recursos cabíveis ao prefeito.
Infelizmente, Taubaté volta a
ter um prefeito envolvido com
a Justiça, manchando o nome e
a boa reputação da cidade, que
mais uma vez se tornou notícia
em todo o Brasil graças aos mandos e desmandos de uma família
que governa com mão de ferro há
mais de 30 anos.

O país registrou abertura de 41.463 vagas de trabalho em julho
O desemprego brasileiro caiu
para 5,6% em julho, menor taxa
desde fevereiro, ante 6% em junho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). É a primeira queda do indicador no ano.
O número de trabalhadores
desocupados ficou em 1,4 milhão
em julho. A população ocupada
chegou a 23,1 milhões e os trabalhadores com carteira assinada
no setor privado, a 11,6 milhões.
O rendimento real atual ficou em
R$ 1.848, 40.
A Pesquisa Mensal de Emprego
(PME) é feita nas regiões metropolitanas do Recife, de Salvador,
de Belo Horizonte, do Rio de Janei-

ro, de São Paulo e de Porto Alegre.
O rendimento médio real habitual ficou em R$ 1.848,40 em julho,
o que representou recuo de 0,9%
sobre junho, mas aumento de 1,5%
na comparação com julho de 2012.
O Ministério do Trabalho divulgou que o país registrou abertura de 41.463 vagas de trabalho
com carteira assinada em julho.
Os números do Caged de julho
revelam que a economia brasileira continua gerando empregos com carteira assinada, mas
a quantidade de vagas abertas é
menor que no ano passado. O saldo de 41,5 mil é 70,9% inferior aos
142,5 mil novos postos de trabalho registrados em julho de 2012.

Os números do Caged de julho revelam que a economia brasileira continua gerando empregos

ROCK
TORNEIO

TEATRO

Banda Plebe Rude apresenta
sucessos dos anos 80 em São José

Grupo Boa Companhia
apresenta peça no SESC

Torneio de Bilhar oferece
R$ 10 mil em prêmios
O grupo Boa Companhia apresenta a peça Cartas do Paraíso no SESC de
Taubaté no próximo dia 28 de agosto às
20h30 com entrada franca. A bordo de
um cenário composto por elementos
que remetem a uma nau, a montagem
revela o impacto que o encontro da
cultura do homem branco e da cultura
indígena acarreta para as duas sociedades. O SESC Taubaté fica na Esplanada
Santa Terezinha. Fone (12) 3634-4000.

No próximo dia 7 de Setembro acontece o 12° Torneio de Bilhar no bairro
do Bonfim. As inscrições custam 1 KG
de macarrão mais 100,00 (antecipados)
e 120,00 no dia do torneio. É proibida a
participação de jogadores profissionais.
O torneio será realizado na Avenida Santo Amaro, 465, no bairro do Bonfim em
Taubaté. Informações pelos telefones
(12) 9153-1768 e (12) 8847-1519.

O grupo de rock Plebe Rude apresenta seus grandes sucessos nesta sexta-feira, dia
30, a partir das 23h, no Anexo Live em São José dos Campos com ingressos entre R$ 30
e R$ 50. A banda de Brasília formada nos anos 80 por Philippe Seabra, Gutje, André X e
Jander Bilaphra. Fizeram parte da Turma da Colina, integrada por outras bandas como
Os Paralamas do Sucesso e Aborto Elétrico (que posteriormente deu origem Capital
Inicial e Legião Urbana). Já venderam mais de 500 mil cópias em todo o país com letras
que criticam a sociedade e a desigualdade social.

