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Trabalhadores na LG conquistam
aumento real e jornada de 40 horas
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Os trabalhadores na LG aprovaram em assembleia
nesta segunda-feira, dia 02, a proposta negociada pelo
Sindicato para a Campanha Salarial 2013. A proposta
aprovada garante aos trabalhadores aumento real de
salário, reposição da inflação e a conquista histórica
da redução da jornada de trabalho
para 40 horas semanais.
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CUT comemora
30 anos com
a presença
de Lula
A CUT (Central Única dos
Trabalhadores) comemorou seus 30
anos na última quarta-feira, dia 28,
com a presença do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.
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CONQUISTA

A CUT e seu
importante papel
na sociedade
brasileira

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

Na última quarta-feira, dia 28, tivemos a honra de estar mais uma vez
com o ex-presidente Lula em São
Bernardo do Campo, nas comemorações dos 30 anos da CUT.
Como sempre, Lula mandou seu
recado a todos os companheiros e
companheiras que estavam presentes na solenidade: nossa missão está
longe de acabar.
Nos últimos 30 anos a CUT desempenhou um papel fundamental
de mobilização da sociedade em
torno da pauta da Classe Trabalhadora, com vitórias e conquistas que
se tornaram parte do dia a dia de todos os brasileiros.
Hoje temos uma política de valorização do salário mínimo graças
à mobilização dos trabalhadores
Cutistas e o presidente Lula nos lembrou que nossa luta precisa avançar
para ampliar as melhorias na qualidade de vida dos brasileiros.
Por isso continuamos nossa luta
nas ruas e nas fábricas, pela redução
da jornada de trabalho para 40 horas
semanais, sem redução de salários,
pelo fim do Fator Previdenciário, pela
valorização dos salários, das PLRs e
contra as terceirizações que ameaçam nossas conquistas.
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Trabalhadores na LG conquistam
aumento real e jornada de 40 horas
A proposta foi aprovada em assembleia na segunda-feira, dia 02
Os trabalhadores na LG aprovaram em assembleia nesta segunda-feira, dia 02, a proposta
negociada pelo Sindicato para a
Campanha Salarial 2013. A proposta garante aos trabalhadores
aumento real de salário, reposição da inflação e a conquista histórica da redução da jornada de
trabalho para 40 horas semanais.
A proposta aprovada pelos trabalhadores garante um reajuste
salarial de 8,34% composto pela
reposição do INPC mais 2% de aumento real.
Outra conquista importante dos
trabalhadores na LG com essa
proposta aprovada foi a redução
da jornada de trabalho para 40
horas semanais, uma reivindicação histórica dos trabalhadores e
do Sindicato para a categoria.
De acordo com a proposta aprovada, a redução da jornada na LG
começa em junho de 2014 e até

Trabalhadores na LG aprovam a proposta da Campanha Salarial em assembleia e a redução da jornada

2017 ela chegará ao patamar das
40 horas semanais.
Segundo o presidente Isaac do
Carmo, mais uma vez o Sindicato garante uma reivindicação
histórica dos trabalhadores. “É
dessa forma, com ousadia, que os

trabalhadores conquistaram as
40 horas em outras empresas de
nossa base, e temos a certeza que
mais uma vez estamos à frente da
legislação brasileira, garantindo
aos trabalhadores a redução da
jornada”, disse Isaac.

30 ANOS		

CUT comemora 30 anos com a
presença de Lula
‘Missão da CUT está longe de acabar’, diz Lula durante solenidade em São Bernardo
A CUT (Central Única dos
Trabalhadores) comemorou
seus 30 anos na última quarta-feira, dia 28, com uma solenidade realizada em São Bernardo do Campo, no pavilhão
Vera Cruz, local onde a entidade foi fundada.
O evento contou com a presença do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, que destacou a importância da CUT na
construção do país.
“A CUT não só ajudou a cons-

truir como continua a ser uma
guardiã da democracia no Brasil”,
disse Lula. “Está longe de acabar a
missão para qual a CUT foi fundada. O que a gente queria lá atrás, é
exatamente o que queremos hoje.
À medida que os paradigmas são
quebrados, as pessoas ficam mais
exigentes e querem mais”.
Lula ressaltou a contribuição da
central para o sucesso de seu governo. “Penso que a CUT adquiriu
não apenas a capacidade de ser
contestadora, mas também a ca-

pacidade de ao mesmo tempo
ajudar a criar, a propor e assim
vai fazendo com que as coisas
aconteçam nesse país”, disse o
ex-presidente.
“Eu tenho o prazer de ter visto a CUT viver o seu momento
mais difícil, no nosso governo,
de contestar, apoiar e negociar
sem abdicar de reivindicar.
Eu talvez não tivesse sido um
presidente tão bom, como vocês dizem, se não fosse a CUT”,
disse.
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CAMPANHA SALARIAL

Negociações da Campanha Salarial
continuam nesta semana
As negociações da Campanha
Salarial 2013 continuam nesta
semana com negociações com
o Grupo 2 (máquinas e eletrônicos), Grupo 8 (trefilação e laminação entre outros) e Grupo 10
(lâmpadas e equipamentos entre
outros).
A negociação com o Grupo 8
acontece nesta terça-feira, dia 03,
às 10h, na sede da FIESP. A reunião
com o Grupo 2 acontece também
nesta terça-feira, às 14h30, na
sede da FIESP, na Avenida Paulista
em São Paulo.
Já na sexta-feira, dia 06, acontece a negociação com as empresas do Grupo 10, às 10h, na sede
da FIESP.

Sindicato
fecha convênio
com escola
preparatória

FEM/CUT-SP

Negociações continuam em busca da reposição da inflação e aumento real de salário

Reunião com a bancada patronal do Grupo 2 realizada na última quinta-feira, dia 29 de agosto

Classe Trabalhadora unida
contra o PL 4330
Metalúrgicos de Taubaté estiveram mobilizados em São Paulo

Prevest prepara alunos para
vestibulares e concursos
públicos

O Sindicato acaba de assinar
convênio com Curso Preparatório PREVEST, especializado em
preparação de alunos para vestibulares, principais concursos
públicos e escolas como Instituto Paula Souza, Embraer e Senai.
O curso conta com material
didático apostilado do sistema
de ensino Universitário, e são organizadas em áreas do conhecimento como Matemática, Física,
Química, Biologia, Gramática,
Interpretação de Textos, História
e Geografia.
O Curso Preparatório PREVEST
oferece condições especiais para
sócios do Sindicato dos Metalúrgicos. A escola fica na Praça
Santa Terezinha, 361, no Centro.
Informações pelo telefone (12)
3432-0416.

Dirigentes sindicais dos Metalúrgicos de Taubaté durante a manifestação realizada em São Paulo

Os Metalúrgicos de Taubaté
participaram em São Paulo na
última sexta-feira, dia 30, do ato
realizado pela CUT/SP pela pauta
da Classe Trabalhadora.
Um dos principais pontos da
pauta deste ato foi a luta contra o
PL 4330 que permite a ampliação
das terceirizações e precariza as
condições de trabalho no Brasil.
Além de diversas mobilizações
contra a aprovação do PL 4330 no
Congresso Nacional, a CUT participou de várias rodadas de negociação na mesa quadripartite
formada pelas centrais, empresários, governo e parlamentares.
Porém, não houve avanço em
pontos fundamentais para a garantia de direitos dos trabalha-

dores, já que o empresariado e o
relator do PL, o deputado Artur
Maia (PMDB-BA) continuam intransigentes e querem impor a
terceirização ilimitada.
A CUT e o Sindicato dos Metalúrgicos reafirmam sua posição
contrária à terceirização de qualquer atividade e exige a responsabilidade solidária da empresa
contratante, o direito à informação prévia de setores que serão
terceirizados e de representação
sindical aos terceirizados.
A mobilização também pediu
a redução da jornada para 40
horas semanais, o fim do Fator
Previdenciário, 10% do PIB para a
Educação e outras reivindicações
da Classe Trabalhadora.

Possibilidades de
crescimento em
médio prazo

É possível observar que o ritmo
da economia volta aos eixos e
inicia novamente uma trajetória
de ascendência. Não afirmamos
isto porque o PIB brasileiro cresceu 2,6% no semestre, apesar de
também ser uma boa notícia,
mas porque a maior variação de
todos ficou a cargo da Formação
Bruta de Capital Fixo, ou seja
máquinas, equipamentos e material de construção, que basicamente resume a quantidade de
investimentos no país, crescendo
6,0% no primeiro semestre de
2013. Vale a pena destacar que
não há esperança de crescimento futuro do PIB se este indicador
não registrar uma variação positiva significativa, pois ele nos diz
o quanto o setor produtivo está
se expandindo. Porém, seu pico
nos últimos anos aconteceu no
primeiro trimestre de 2010, iniciando uma trajetória de queda
a partir daí, registrando indicadores negativos durante todo ano
de 2012. O cume se deu no terceiro trimestre de 2012, quando
os investimentos no mês tiveram
uma queda de 5,6% em relação
ao trimestre anterior.
A partir daí, inicia-se uma nova
fase de crescimento da Formação Bruta de Capital Fixo com
números positivos nos dois trimestres de 2013 e com o crescimento de 9,0% no segundo
trimestre deste ano. Vale apena
destacar que estes valores apenas
corroboram com o bom comportamento da produção dos setores de Máquinas e equipamentos
para fins industriais e comerciais
e Tratores, máquinas e equipamentos agrícolas, inclusive peças
e acessórios, que registraram a
variação de 10,1% e 10,2% no
primeiro semestre do ano. Sendo assim, é possível que não só
a economia cresça este ano, mas
também o setor produtivo, que
tem oscilado bastante após a crise internacional de 2008.
Fonte: Subseção do DIEESE dos
Metalúrgicos de Taubaté
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Prefeito teria favorecido empresas em licitações em sua gestão

A proposta deve ser votada pela Câmara e pelo Senado

Reportagem do jornal O Vale afirma que o prefeito teria antecipado resultado de licitações

Como se não bastasse a cassação do prefeito Ortiz Júnior
(PSDB), na semana passada surgiram novas denúncias contra o
tucano, desta vez relacionadas a
licitações realizadas em sua gestão no Executivo municipal.
Ortiz Júnior agora é suspeito
de beneficiar empresas em licitações da Prefeitura e da Câmara
Municipal. As licitações suspeitas
aconteceram neste ano, sendo
quatro realizadas pela Prefeitura
e uma na Câmara.
A fonte desta nova denúncia é

a mesma que aponta a formação
de cartel e fraudes em licitações
na FDE (Fundação de Desenvolvimento para a Educação) quando
presidida pelo ex-prefeito José
Bernardo Ortiz (PSDB), visando a
arrecadação de fundos de campanha para o então candidato a
prefeito Ortiz Júnior.
Mesmo com a gravidade das
denúncias, a Câmara de Taubaté
engavetou na semana passada
o pedido de instauração de uma
Comissão Processante para investigar as acusações ao prefeito.

O salário mínimo deverá passar de R$ 678 para R$ 722,90 em
2014, segundo anunciou a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. O aumento proposto é de
6,6%, mas o valor final ainda depende do fechamento do índice
inflacionário de 2013. A proposta
deve ser votada pela Câmara e
pelo Senado até o fim do ano.
“O novo valor incorpora a regra
de valorização do salário mínimo
que tem sido uma política importante de alavancagem da renda
das famílias no Brasil, que tem
nos levados a patamares de qualidade de vida muito superiores”,
disse a ministra.
A regra a que a ministra se re-

fere foi criada no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e mantida pela presidenta
Dilma Rousseff.
Ela integra a política permanente de valorização do salário
mínimo, com correção que incorpora a inflação do período e o
crescimento do PIB no ano anterior.
Essa política, segundo economistas, tem sido uma das
responsáveis pelo aumento da
distribuição de renda no Brasil,
pela diminuição das desigualdades e pelo desempenho positivo
da economia brasileira, mesmo
numa situação de crise econômica internacional prolongada.

Segundo a ministra Miriam Belchior, a política do governo é responsável pela distribuição de renda

MÚSICA
LAZER

TEATRO

SESC Taubaté terá música sertaneja
de raíz no domingo, dia 08

Setembro é mês de
teatro em Taubaté

Exposição mostra o Rio
Paraíba do Sul
De 5 a 29 de setembro Taubaté recebe o ENCUT (Encontro Cultural de Taubaté). O evento do mês terá como tema
o teatro e a proposta é promover eventos de cultura na cidade, valorizar os artistas e trabalhar a formação de público
com atividades para crianças e adolescentes. As apresentações acontecerão
na Praça Dom Epaminondas e no Teatro
Metrópole. Confira a programação no
site www.guiataubate.com.br

Segue até o final do ano a exposição
promovida pelo SESC Taubaté - “Na Outra Margem: O Rio Paraíba do Sul”, que
tem o rio como principal personagem.
Durante a visita, o público pode fazer
uma viagem à outra margem de forma
reflexiva, acompanhado por mediadores que explicam cada elemento cenográfico. Os agendamentos para visita
podem ser feitos pelos telefones: (12)
3634-4000 e (12) 3634-4020.

O músico Noel Andrade se apersenta no SESC Taubaté neste domingo, dia 08, a partir das 15h, com entrada franca. Noel Andrade, fazendo o seu trabalho solo, cantou ao
lado de grandes nomes da música brasileira como: Pena Branca e Xavantinho, Roberto
Correia, Dorothy Marques, Renato Teixeira, Grupo Paranga, Rodrix e Guarabira, Dércio
Marques, Claudio Lacerda, Pereira da Viola, Capenga, Chico Lobo, Zé Gomes, Inezita
Barroso entre outros. O SESC Taubaté fica na Avenida Milton de Alvarenga Peixoto, 1264,
Esplanada Santa Terezinha. Informações pelo telefone 3634-4000.

