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Mais uma Vitória dos Metalúrgicos!
Pressão da CUT adia a votação do PL 4330
PAG.2

Em reunião com representantes da CUT e
parlamentares da Comissão de Constituição,
Cidadania e Justiça (CCJ), na semana passada, o
presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves
(PMDB-RN), propôs a formação de uma comissão geral
para discutir a votação do Projeto de Lei 4.330, que
amplia a terceirização.
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Trabalhadores
aprovam a
PLR 2013 na
Metform

Os trabalhadores aprovaram a
proposta da PLR 2013 em assembleia
realizada na quarta-feira, dia 04. A
proposta garante a injeção de mais
R$ 40 mil na economia da cidade.
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LUTA

Nossa luta
contra o PL das
terceirizações
precisa avançar

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

Na semana passada a mobilização
dos trabalhadores Cutistas garantiu
que a urgência para a votação do PL
das terceirizações fosse retirada pelo
presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves.
Com isso, o texto deixa a Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania da Câmara e será discutido no plenário pelos 513 deputados
federais.
O cancelamento da votação do PL
4330 é uma vitória da organização
e da mobilização dos trabalhadores
de todo o Brasil.
Nós trabalhadores e a CUT temos
um compromisso histórico com a
defesa dos direitos e garantias conquistados ao longo de décadas de
lutas, e não vamos deixar que esse
projeto de lei acabe com nossas conquistas.
Um projeto tão grave precisa de
um debate nacional, pois ele coloca
em risco direitos fundamentais dos
trabalhadores como FGTS, 13º salário, férias e muitos outros que não
nos foram dados por bondade dos
patrões, mas conquistados por nós
trabalhadores com muita luta.
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Pressão da CUT derruba urgência
para votação do PL da terceirização
Projeto terá audiência pública e amplo debate no Congresso Nacional
Em reunião com representantes da CUT e parlamentares da
Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ), na semana
passada, o presidente da Câmara,
Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), propôs a formação de uma
comissão geral para discutir a votação do Projeto de Lei 4.330, que
amplia a terceirização.
Antes que se realize o debate ficará suspenso o requerimento de
urgência e não haverá a votação
do PL de 2004.
Segundo o presidente da CCJ,
deputado Décio Lima (PT-SC), a
comissão geral deve ser formada
pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, representantes
da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), de todas as centrais sindicais e do empresariado.
Atualmente, na teoria, a terceirização é permitida em setores
que não estão ligados à atividade

Projeto da terceirização deve seguir para plenário da Câmara para debate nesta terça-feira, dia 10

principal da empresa, como serviços de limpeza e segurança. Com
a aprovação do projeto isso pode
se estender para todos os setores,
incluindo a atividade-fim, termo
que designa a atividade principal.
Assim, seria possível a existên-

cia de uma empresa sem nenhum
funcionário contratado diretamente por ela, sendo todos prestadores de serviços, sem direito a
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), férias, 13º salário,
entre outros direitos garantidos.

CAMPANHA SALARIAL		

Metalúrgicos deverão intensificar
a mobilização nas bases
Objetivo é pressionar as bancadas patronais a concluir a Campanha Salarial
Durante reunião ampliada da FEM/CUT-SP na última
quarta-feira, dia 04, foi definido que as assembleias nas
empresas deverão ser intensificadas a fim de pressionar
as bancadas patronais para a
conclusão da Campanha Salarial 2013.
O objetivo é concluir as negociações sobre os direitos
sociais e iniciar o debate das
cláusulas econômicas.
A data base da categoria

venceu no último dia 31 de agosto e os trabalhadores não podem
mais ficar nesse compasso de espera pela conclusão das negociações das cláusulas sociais.
De acordo com a FEM/CUT, o
encaminhamento é de realizar
assembleias demoradas nas fábricas, informando aos trabalhadores que as bancadas patronais
estão enrolando para concluir os
debates.
Em Taubaté já foram fechados
acordos da Campanha Salarial

nas empresas Ford e LG Electronics. Novos acordos deverão ser votados nesta semana
nas empresas da base.
A Volks já tem acordo fechado nas bases de Taubaté, ABC
e São Carlos.
Nesta quarta-feira, dia 11,
acontece reunião com a bancada patronal do Grupo 2 (máquinas e eletroeletrônicos) às
15h na sede da FIESP em São
Paulo. É hora de ampliar a luta
e a mobilização.

3

CONQUISTA

Trabalhadores aprovam a
PLR 2013 na Metform
Sindicato avança na valorização da PLR dos trabalhadores e fortalece economia
Os trabalhadores na Metform
aprovaram a proposta da PLR
2013 em assembleia realizada na
última quarta-feira, dia 04.
A proposta aprovada pelos trabalhadores garante a injeção de
mais R$ 40 mil na economia da
cidade.
De acordo com dados da Subseção do DIEESE dos Metalúrgicos
de Taubaté, no primeiro semestre
de 2013 foram injetados R$69,2
milhões na economia da região
somente com a 1ª parcela de PLR.
Vale destacar ainda que com a
nova tabela de imposto de renda
na PLR, serão injetados cerca de
R$ 8,5 milhões a mais na economia de Taubaté e Região.

Educandário
madre paulina está
com matrículas
abertas

Trabalhadores aprovam a proposta colocada em votação pelo Secretário de Organização, Juarez Estevam

Educação é o caminho para
o Brasil, afirma Dilma
“O verdadeiro caminho da independência do Brasil é a educação”

Escola Madre Paulina
oferece descontos especiais
para os sócios do Sindicato

Há 14 anos com
Educação de
qualidade a seus
alunos
O Sindicato informa que o
Educandário Madre Paulina está
com matrículas abertas do berçário ao 9º ano, com descontos
especiais para os sócios do Sindicato.
Venha conhecer o Educandário Madre Paulina e ver as vantagens de classes menores com
ensino direcionado. Na grade
curricular o Educandário Madre Paulina oferece às crianças
inglês, espanhol, informática e
natação.
O Educandário Madre Paulina
fica na Rua João Ortiz Monteiro, 54 Centro. Informações pelo
telefone (12) 3621-5304 na Secretaria da Escola.

A presidenta Dilma Rouisseff durante as comemorações do 7 de Setembro em Brasília

A presidenta Dilma Rousseff
afirmou durante pronunciamento em cadeia nacional de rádio e
TV, que o verdadeiro caminho da
independência do Brasil é a educação. Dilma afirmou que o governo está acelerando os pactos
pela melhoria na saúde, na educação e no transporte.
Segundo Dilma, o pacto pela
educação já garantiu 75% dos
royalties do petróleo e 50% do
Fundo Social do pré-sal para a
educação, tornando-se um dos
maiores legados do governo para
as gerações presentes e futuras,
trazendo benefícios permanentes à população brasileira por um
período mínimo de 50 anos.
“Devemos transformar a ri-

queza finita do petróleo em uma
conquista perene da nossa sociedade. A educação é a grande
estrada da transformação, a rota
mais ampla e segura para o Brasil
seguir avançando e assegurando
oportunidades para todos. O verdadeiro caminho da independência”, disse.
A presidenta disse que há um
Brasil de grandes resultados e
que não se pode aceitar que uma
capa de pessimismo ofusque o
mais importante, o avanço do
Brasil nos últimos anos. Dilma
lembrou que a economia brasileira foi uma das que mais cresceu
no segundo trimestre, que a inflação está controlada e o emprego
continua crescendo.

DIEESE avalia
desempenho da
inflação em 2013

O IPCA de janeiro de 2013 foi
o maior índice para o mês desde
2003, atingindo o pico de 0,86%
no mês de uma tendência até então crescente iniciada em julho de
2012. Essa inflação, amplificada
nos primeiros meses de 2013 teve
como grandes “vilões” os alimentos.
No caso específico dos alimentos, a alta dos preços se deu
principalmente pela quebra de
safra de algumas leguminosas,
provocada pela falta de chuvas
constantes nos meses de verão.
Os veículos tradicionais de comunicação reportavam o aumento
no preço dos alimentos como
descontrole da inflação.
O Banco Central, em resposta,
iniciou uma trajetória de crescimento das taxas de juros a partir
de abril desse ano e, até a publicação desse texto, já se elevou a
mesma em 1,75 pontos percentuais, atingindo a marca de 9,0%
ao ano. Enquanto isso, no mesmo
período houve uma redução significativa dos preços dos “vilões”
nomeados no início do ano.
Não podemos esquecer o tomate, que dentre todos os alimentos
foi o que mais variou nos três primeiros meses do ano, com uma
elevação de preços de 72,79%,
aproximadamente. Após abril,
seu valor caiu sistematicamente
e no acumulado de abril a agosto,
sua variação já atingiu uma queda de 47,26%. Mesmo assim, pode
ficar a dúvida para o leitor de que o
tomate ainda está caro, o que legitima a política adotada pelo Banco
Central. Quando a inflação incide
nos alimentos, principalmente
por causa de problemas na plantação, nada adianta a intervenção
do Banco Central no mercado. Os
preços somente se estabilizarão
quando a quantidade ofertada
voltar ao normal, ou seja, antes da
quebra da safra. Aumento da taxa
de juros somente comprometerá o
crescimento da economia, pois de
nada interfere no solo ou na chuva.
Fonte: Subseção do DIEESE dos
Metalúrgicos de Taubaté
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DEU NA MÍDIA

MP pede Bernardo Ortiz Com taxa de 0,16%
fora do governo de seu INPC volta a registrar
filho em Taubaté
inflação em agosto
MP recomenda afastamento imediato do ex-prefeito

Reportagem do jornal O Vale mostra que o MP pede o afastamento de Bernardo Ortiz da prefeitura

Uma reportagem do jornal O
Vale do último domingo, dia 08,
afirma que o Ministério Público
recomendou que o prefeito Ortiz Junior (PSDB) não permita a
‘interferência’ de seu pai, o ex-prefeito José Bernardo Ortiz, em
nenhum ato de seu governo.
A Promotoria recebeu denúncias da ingerência do ex-prefeito
na gestão de seu filho.
Segundo a reportagem uma das
principais denúncias é a da prática de nepotismo, com a nomeação de parentes até 3º grau para

cargos de confiança, comissão ou
função gratificada na adminitração municipal.
Com esses argumentos, a Promotoria recomenda que não seja
permitida a ingerência de Bernardo Ortiz no governo municipal e pede a proibição de seu livre
acesso às áreas restritas aos servidores da Prefeitura.
A acusação de ingerência de
Bernardo no governo do filho foi
protocolada na Promotoria no dia
12 de julho pelo vereador Salvador Soares (PT).

O índice de setembro de 2012 a agosto de 2013 ficou em 6,07%
O Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), que mede a
inflação para famílias com renda
até cinco salários mínimos, ficou
em 0,16% em agosto.
De acordo com a Subseção do
DIEESE dos Metalúrgicos de Taubaté e Região, o índice acumulado de setembro de 2012 a agosto
de 2013 ficou em 6,07%, abaixo
um pouco do valor previsto pelo
Banco Central.
O índice serve de referência
para as negociações de data base,
e o reajuste salarial com 2% de aumento real acrescido com o INPC
será de 8,19%, afirma o DIEESE.
O INPC/IBGE foi criado inicialmente com o objetivo de orientar

os reajustes de salários dos trabalhadores. Calculado pelo IBGE
entre os dias 1º e 30 de cada mês,
compõe-se do cruzamento de dois
parâmetros: a pesquisa de preços
nas onze regiões de maior produção econômica, cruzada com a
Pesquisa de Orçamento Familiar
(POF). O índice voltou a registrar
inflação depois de uma queda de
preços de 0,13% em julho.
Assim como no IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a alta do INPC foi
puxada pela inflação nos grupos
habitação (0,52%) e saúde e cuidados pessoais (0,41%), além dos
artigos de residência, com taxa
de 0,83%.

A alta do INPC foi puxada pela inflação nos grupos habitação (0,52%) e saúde e cuidados pessoais (0,41%)

ENTREVISTA

‘Cubanos têm muito a ensinar’, diz ministro da Saúde
Alexandre Padilha diz que médicos de Cuba podem ensinar aos colegas brasileiros o compromisso com os mais pobres

Diante das críticas à “importação” de
cubanos para reforçar o programa Mais
Médicos, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que profissionais da
ilha de Fidel Castro podem ensinar aos
colegas brasileiros “o compromisso com
os mais pobres e com os que mais precisam”. “Esse contato com médicos que
vêm para cá, cuja felicidade também é
construída por outras motivações, vai
ser muito positivo para o Sistema Único
de Saúde”, previu Padilha.

Pré-candidato do PT ao governo de
São Paulo, devoto de São Jorge, o ministro da Saúde tem em seu gabinete
imagens do “santo guerreiro” e revive
agora os tempos de articulador político
do Planalto, cargo que exerceu na gestão Lula. Toma café da manhã com deputados, almoça com prefeitos e janta
com senadores, mas diz que a caça aos
votos é para aprovar o Mais Médicos até
novembro.
Nesse cenário, Padilha não deixou
passar em branco as críticas feitas ao
programa pelo governador Geraldo Alckmin, candidato do PSDB à reeleição.
“É uma profunda insensibilidade com o
sofrimento do povo”, rebateu ele.
O governador Alckmin afirma que
não faltam médicos, mas financiamento. Como o senhor responde?
É uma profunda insensibilidade com
o sofrimento do povo não reconhecer
que faltam médicos no Brasil. É só ver as
dificuldades da população na periferia,

nos municípios do interior.
Virão mais médicos cubanos além
dos 4 mil já acertados?
Estamos analisando o ritmo de inscrições individuais de médicos brasileiros e de outros países. Temos a expectativa de que vai aumentar. Vamos usar
todas as estratégias para garantir o atendimento a milhões de pessoas que não
têm médico.
O que o senhor achou da reação
da classe médica?
Alguns grupos tiveram uma reação
que reforça a visão preconceituosa, de
xenofobia, de truculência. Não só com
o médico que vem de fora, mas em relação ao médico negro. Ouvimos “voltem para senzala”. Precisamos de uma
escola que integre os médicos aos outros profissionais, como enfermeiros e
psicólogos. Ele não pode ser visto como
se fosse de um estamento diferente no
hospital.
Há muita resistência no Congres-

so. Como o senhor fará para neutralizar essas dificuldades num momento em que a articulação política do
governo Dilma enfrenta uma crise?
Estou fazendo meu trabalho permanente de formiguinha no Congresso. Já
fui ministro das Relações Institucionais
(governo Lula) e vou buscar os votos
para que a gente possa aprovar essa
medida provisória. Converso com as
bancadas para tirar dúvidas e ouvir sugestões.
O que o médico cubano tem a ensinar ao médico brasileiro?
O conhecimento da atenção básica,
a cultura da prevenção e o compromisso com os mais pobres. Essa troca será
positiva não só para o médico do Brasil
como para os outros profissionais. Não
tenho dúvida de que a presença desses
médicos, de segunda a sexta, nas Unidades Básicas de Saúde, ajudará a moralizar o cumprimento da carga horária
no SUS.

