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Mais de 10 mil Metalúrgicos já tem
acordo na Campanha Salarial
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Onde não tem acordo, tem Mobilização!

No dia 11 de Julho, os Metalúrgicos de Taubaté se mobilizaram no
Dia Nacional de Lutas e o Reajuste Salarial com aumento real estava na
pauta de luta dos trabalhadores

Mais de 10 mil Metalúrgicos de Taubaté já fecharam
acordos de Campanha Salarial para 2013 nas empresas
de nossa base, de acordo com levantamento da
Subseção do DIEESE dos Metalúrgicos de Taubaté.
Com relação às empresas que não fecharam acordo, os
trabalhadores rejeitaram em assembleia realizada no
domingo, dia 15, as propostas das bancadas patronais.
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Metalúrgicos
na Cameron
aprovam luta
pelas 40 horas

Os trabalhadores na Cameron
aprovaram a proposta de abertura de
negociação imediata com a empresa
para a implantação da jornada de
trabalho de 40 horas semanais.
PAG. 3
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CAMPANHA SALARIAL

Metalúrgicos de
Taubaté mostram
sua importância
para a economia

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

De acordo com o levantamento da
Subseção do DIEESE dos Metalúrgicos de Taubaté e Região, nossa categoria já garantiu até agora a injeção
de R$ 79 milhões na economia de
nossa cidade com as negociações de
reajustes salariais e abonos na Campanha Salarial 2013.
É um número até agora bastante
expressivo e que demonstra a importância de nossa categoria para
o desenvolvimento de Taubaté e do
Vale do Paraíba. Esse valor ainda vai
aumentar com o fechamento nas
demais empresas que ainda estão
esperando o fechamento das negociações com as bancadas patronais.
Os Metalúrgicos de Taubaté vem
conquistando a reposição do INPC
e aumento real de 2%, garantindo
reajuste de 8,19% para os trabalhadores.
Nessa reta final da Campanha Salarial, vamos precisar da mobilização
de nossa categoria para que todos os
companheiros sejam contemplados
com um reajuste salarial digno, com
aumento real que beneficie nossa
economia e promova a qualidade de
vida de nossa população.
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Mais de 10 mil Metalúrgicos já tem
acordo na Campanha Salarial
Reajustes salariais com aumento real e abonos injetam R$ 79 milhões na economia, aponta DIEESE
Mais de 10 mil Metalúrgicos já
fecharam acordos de Campanha
Salarial nas empresas de nossa
base, de acordo com levantamento da Subseção do DIEESE dos Metalúrgicos de Taubaté. Segundo
o DIEESE, os acordos aprovados
beneficiam 12.426 trabalhadores.
Estes acordos garantem até o
momento a injeção de R$ 51 milhões na economia de Taubaté
para o próximo período. O acordo
salarial conquistado traz reposição da inflação (INPC de setembro de 2012 a agosto de 2013) de
6,07% mais 2% de aumento real,
totalizando 8,19%. Com relação às
empresas que não fecharam acordo, os Metalúrgicos rejeitaram
em assembleia no dia 15, as propostas das bancadas patronais e
aprovaram o Estado de Greve.
Nas Autopeças foram fechados
acordos na Aesa, Aetrha, Gestamp
1 e 2, Iramec, Mubea, Quasar, Sch-

Para as empresas que ainda não fecharam acordo, o Sindicato está
encaminhando aviso de greve e dando prazo final até sexta-feira,
dia 20, para aceitarem a proposta dos trabalhadores
Metalúrgicos reprovaram as propostas patronais em assembeia realizada no domingo, dia 15

nellecke, Sese, SM e Stellcoat. No
Grupo 2 fecharam acordo LG e
Hydrostec. No Grupo 8 foi fechado acordo na GRI e nas Montadoras Volks e Ford.
A incorporação para os trabalhadores na Volks será em janeiro

de 2014, somado a inflação de setembro a dezembro de 2013, portanto será incorporado 16 meses
de INPC mais 2% de aumento real
conforme acordo de investimentos aprovado pelos trabalhadores
na Volks em 2012.

CONQUISTA		

Abonos garantem R$ 28 milhões
no bolso dos trabalhadores
Abonos já beneficiaram 14.996 trabalhadores na base
De acordo com a Subseção
do DIEESE dos Metalúrgicos
de Taubaté e Região, mais de
14 mil trabalhadores já foram
contemplados com abonos,
representando 72,1% da categoria, e garantindo a injeção
de R$ 28 milhões na economia.
Nas empresas de Autopeças
foi conquistado o abono nas
empresas Aesa, Aethra, Autoliv, Componentes Automotivos, Gestamp 1 e 2, Goodyear,
Iramec, Mubea, Quasar, Sche-

nellecke, Sese, SM e Steelcoat.
No Grupo 2 foram contemplados com abono os trabalhadores
na Cameron, Hydrostec, e na LG
Electronics.
No Grupo 8 o abono foi negociado na GRI e na Racing.
O abono também contemplou
os trabalhadores nas Montadoras Volks e Ford.
De acordo com a Subseção do
DIEESE, as Autopeças garantem a
injeção de R$ 7,2 milhões na economia, enquanto nas Montado-

ras a massa do abono é de R$
16,5 milhões.
O abono nas empresas do
Grupo 2 garantem a injeção
de R$ 4,8 milhões e a massa do
abono das empresas do Grupo
8 chega a R$ 156 mil.
Parabéns aos trabalhadores pela mobilização e nesse
momento é preciso manter a
unidade da categoria para que
todas as empresas da base sejam contempladas com essas
conquistas.

Trabalhadores nas Autopeças durante mobilização
no dia 11 de julho de 2013
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Metalúrgicos na Cameron aprovam
luta pela jornada de 40 horas
Trabalhadores querem a abertura imediata de negociações com a empresa
Os trabalhadores na Cameron
aprovaram em assembleia realizada na sexta-feira, dia 13, a proposta de abertura de negociação
imediata com a empresa para a
implantação da jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Segundo o coordenador do
CSE Cameron e secretário de Organização do Sindicato, Juarez
Estevam, essa é uma reivindicação antiga dos trabalhadores na
Cameron.
O Sindicato vem conquistando as 40 horas em diversas empresas da base, como aconteceu
recentemente na LG, sendo uma
bandeira histórica de luta da CUT
e dos trabalhadores.

trabalhadores
participam de sipat
na daido

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

Deputados fecham acordo
contra PL da terceirização
Juristas farão campanha contra projeto de lei 4330

Evento aconteceu na
semana passada e tema foi
o uso dos EPIs
O Sindicato informa que a Daido realizou na semana passada a
27ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes.
A Sipat teve como tema o uso
de forma correta dos EPIs e a
conscientização dos trabalhadores em relação ao seu uso.
Durante a semana foram realizadas palestras, treinamentos,
gincanas, teatros e sorteios de
brindes.

Bancários entram
em greve a partir
do dia 19
Decisão foi aprovada em
assembleias realizadas no
dia 12 de setembro
Nas assembleias realizadas
em todo o país, os bancários rejeitaram a proposta de 6,1% de
reajuste apresentada pela Federação Nacional dos Bancos e
decidiram entrar em greve por
tempo indeterminado a partir
do dia 19 de setembro, conforme orientação do Comando
Nacional, coordenado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramos Financeiro
(Contraf-CUT).

Vicentinho afirma que a mobilização da CUT e dos trabalhadores é fundamental nessa luta

A luta contra o Projeto de Lei
(PL) 4330/2004, que amplia a terceirização e a precarização das
relações trabalhistas, teve dois
importantes avanços na semana
passada. A bancada do Partido
dos Trabalhadores na Câmara
dos Deputados se reuniu em Brasília com a CUT e representantes
do Judiciário e decidiu, de maneira unânime, votar contra o PL.
Os parlamentares definiram
ainda a criação de um núcleo político contra a proposta, coordenado pelos deputados Vicentinho
e Ricardo Berzoini, que pedirá ao
governo para orientar a base aliada a adotar a mesma posição.
Representantes da Associação
Nacional dos Magistrados da Jus-

tiça do Trabalho (Anamatra) afirmaram que farão uma campanha
nacional contra PL.
Na semana passada, 19 dos 27
ministros do Tribunal Superior
do Trabalho (TST) assinaram um
ofício, enviado ao presidente da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania na Câmara,
deputado Décio Lima (PT-SC), repudiando a proposta.
Para Vicentinho, é preciso ampliar o sentimento contra o Projeto 4330. “Contamos com a mobilização da CUT, porque mesmo que
o presidente da Câmara não queira, podemos cercar a Casa para
que os parlamentares percebam
o sentimento popular contrário à
aprovação do PL”, apontou.

Não estamos no pleno
emprego!
Muitas das vezes ouvimos os formadores de opinião, governo e outras entidades, principalmente organizações
patronais, dizendo que estamos no
“pleno emprego” e esse fenômeno está
encarecendo a mão de obra nacional.
Porém, infelizmente, estamos longe de
atingir essa meta.
Antes de qualquer coisa, temos que
esclarecer o que é o “pleno emprego”
para, assim, avaliar se há ou não este
fenômeno no Brasil. Na economia, existem dois tipos de desempregados: - Os
desempregados voluntários, aqueles
que estão procurando emprego, porém os postos de trabalho ofertados
estão aquém de sua avaliação para que
ele volte a trabalhar, por isso ele decide por permanecer desempregado até
que uma oportunidade melhor surja;
- Desempregados involuntários, aqueles que procuram emprego, aceitam
ofertas de baixa remuneração e outras
classificações pejorativas, porém não
consegue arranjar um.
O “pleno emprego” acontece quando
todos que estão dispostos a trabalhar conseguem emprego e aqueles que estão desempregados, estão por vontade própria.
É a partir daí que se inicia a confusão
em relação ao tema. A Taxa de desocupação calculada pelo IBGE através da
Pesquisa Mensal do Emprego apresentou um total de 5,6% da População economicamente ativa – PEA, o que nos diz
uma grande proximidade da nossa economia com o “pleno emprego”. Entretanto, o IBGE utiliza a seguinte definição
de trabalhadores ocupados: toda a pessoa que realizou uma atividade produtiva, sem contabilizar aquelas realizadas
por caridade, de pelo menos uma hora
durante a semana de referência.
Dentro desta definição estão pessoas
subempregadas, ou seja, que não
possuem uma jornada fixa de trabalho,
nem as pessoas alocadas em trabalhos
altamente exploratórios. Além disso,
pela definição de desocupados estão somente as que procuraram emprego nos
últimos 30 dias, excluindo aquelas que
desistiram de procurar emprego devido
a grande quantidade de “nãos” dados a
essa pessoa enquanto ainda o procurava, subestimando ainda mais a taxa de
desemprego existente no Brasil.
O DIEESE tenta captar ambos os movimentos, adicionando aos desocupados aqueles que trabalham em jornadas
irregulares, ou em auto-ocupação, e
aqueles que desistiram de procurar trabalho. Estas duas formas de desemprego são chamadas de Desemprego por
trabalho precário e Desemprego por
desalento, respectivamente, e representam em torno de 2,3% a mais na taxa de
desemprego aberto, que para o DIEESE
foi de 8,6% em julho de 2013.
No total, a taxa de desemprego chega a 10,9% nas regiões pesquisadas pela
PED, 5,3 pontos percentuais acima daquela exposta pelo IBGE para o mesmo
período. Sendo assim, fica difícil achar
que não há desemprego involuntário se
há pessoas empregadas de forma precária ou então que não achou nenhuma
vaga nos últimos meses, desestimulando-a a procurar trabalho.
Fonte: Subseção do DIEESE dos Metalúrgicos de Taubaté e Região

4

INDÚSTRIA

PROPINODUTO

Metalúrgicos querem
regulamentação de
normas automotivas

Empresas envolvidas
em cartel continuam
no Metrô e na CPTM

A regulamentação do sistema de rastreabilidade é urgente

Denúncias não afastam empresas de novas licitações

Objetivo é que esse momento bom da indústria automobilística seja para todos

Os Metalúrgicos da CUT defenderam a manutenção do prazo
para apresentação das normas
de controle de conteúdo local
para o novo Regime Automotivo,
o Inovar-Auto, durante reunião
no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
em Brasília.
O Inovar-Auto, em vigor desde
o início do ano, já apresenta ganhos para o setor automotivo em
relação às montadoras e sistemistas, mas ainda não conseguiu
conter a entrada de peças impor-

tadas no país.
“Podemos verificar essa situação pelos percentuais de queda nas importações de veículos,
com redução de 15,2% de janeiro
a julho, e, no mesmo período, aumento de 21% nas importações de
peças. Isso significa que as montadoras locais estão ocupando
mais mercados no Brasil, mas as
autopeças, no entanto, não têm
acompanhado esse crescimento”, afirma o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC,
Rafael Marques.

As denúncias de formação de
cartel, pagamento de propina e
corrupção no Metrô e na CPTM,
envolvendo sucessivas gestões
do PSDB no governo de São Paulo,
não são suficientes para impedir
as empresas envolvidas de participar e ganhar novas licitações,
segundo afirmou o presidente
da CPTM, Mário Seabra Rodrigues
Bandeira, durante depoimento
na Comissão de Infraestrutura da
Assembleia Legislativa.
As participantes do conluio
denunciado pela alemã Siemens
no Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) têm,
segundo ele, direito legal de participar de novas concorrências.

As suspeitas de que as empresas continuam a operar o cartel
seriam evidenciadas pelo recente
processo de concorrência para a
compra de 65 trens pela CPTM.
“As licitações recentes, principalmente essa, da compra dos
65 trens, mostra que um possível
cartel continua atuando. É o mesmo produto com preços diferentes. E as empresas suspeitas de
participar do cartel [denunciado
pela Siemens] continuam participando de novas licitações, seja
no fornecimento de trens, seja
na participação da Linha 13, até
Guarulhos”, disse o presidente da
Comissão de Infraestrutura, deputado Alencar Santana (PT).

Enquanto isso o povo de São Paulo sofre com a precariedade do transporte público do PSDB

INFORMAÇÃO
SHOW

MÚSICA

Sindicato alerta sobre processo das
perdas do FGTS com a TR

Quarteto Belmonte traz
música Clássica ao Vale

Criolo apresenta o Rap
brasileiro em Lorena
O Quarteto Belmonte se apresenta
no SESC de São José dos Campos nesta
quarta-feira, dia 18, às 20h, com entrada
franca. O grupo representa a formação
clássica mais utilizada por compositores
desde o século 18, o quarteto de cordas.
Os ingresso devem ser retirados com
uma hora de antecedência e o auditório
tem 126 lugares. O Sesc São José fica na
Avenida Adhemar de Barros, 999. Informações pelo telefone (12) 3904-2000.

O cantor de Rap Criolo se apresenta na
Cervejaria do Gordo, em Lorena, no próximo dia 28 de setembro. Considerado
o embaixador do Rap brasileiros, Criolo
se apresenta acompanhado de sua banda, que conta com os produtores Daniel
Ganjaman (teclados) e Marcelo Cabral
(baixo elétrico e acústico) e Guilherme
Held (guitarra), e Maurício Badé (percussão). Informações pelo telefone (12)
9154-2683.

O Sindicato informa que existem advogados de Taubaté e outras cidades que estão
iludindo os trabalhadores e aposentados com relação a uma ação com objetivo de
recompor as perdas do FGTS devido a utilização da TR (Taxa Referêncial de Juros).
O Sindicato informa que uma ação coletiva neste sentido está sendo elaborada em
conjunto com a CUT, DIEESE e Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Portanto, cuidado
com as ações que estão sendo propostas por pessoas mal intencionadas. Para informações sobre a ação coletiva do Sindicato ligue (12) 2123-4323, no Comitê Sindical
dos Metalúrgicos Aposentados.

