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Acordos já contemplam cerca de
15 mil Metalúrgicos na base
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Os trabalhadores na Iramec, Hydrostec, Autocom e
Usiminas aprovaram em assembleias os acordos
da Campanha Salarial 2013 com reajuste salarial e
aumento real. Nestas empresas, os trabalhadores
conquistaram o reajuste salarial de 8,19%, formado
pela reposição de 100% do INPC
e aumento real de 2%.
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CUT volta a
cobrar fim do
PL 4330 da
terceirização

Na quarta-feira, dia 18, uma
audiência pública em Brasília, reuniu
representantes das centrais sindicais,
empresários e parlamentares para
discutir o PL 4330.
PAG. 3

2

CAMPANHA SALARIAL

Taubaté precisa
de uma Política
Indústrial

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

O prefeito Ortiz Júnior (PSDB) enviou para a Câmara uma proposta
de minirreforma tributária onde
quer ampliar de 15 para 30 anos
o prazo para que as empresas de
grande porte continuem recebendo
incentivos fiscais como isenção de
IPTU e redução da alíquota do ISS.
Como dirigente sindical já tive a
oportunidade de participar de debates e fóruns realizados pela CUT
sobre a elaboração de políticas que
favoreçam o desenvolvimento da
indústria e a geração de empregos.
O que Taubaté precisa é discutir
a criação de uma política industrial
que hoje não existe. É preciso debater a qualidade das indústrias que
vem para o nosso município, incentivar a industrialização que traga para
nossa cidade tecnologia de ponta.
A desoneração de impostos apoia
apenas o empresário, e não proporciona o verdadeiro impulso que a
indústria precisa que é o apoio ao
desenvolvimento tecnológico, que
gera empregos de qualidade e melhora a remuneração dos trabalhadores, aquecendo a economia do
município.
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Acordos já beneficiam cerca
de 15 mil trabalhadores na base
Trabalhadores aprovam propostas na Iramec, Hydrostec, Autocom e Usiminas
Os trabalhadores na Iramec,
Hydrostec, Autocom e Usiminas aprovaram em assembleias
na semana passada acordos da
Campanha Salarial 2013 com reajuste salarial e aumento real.
Com esses acordos cerca de 15
mil trabalhadores foram beneficiados com acordos em nossa
base.
De acordo com a Subseção do
DIEESE dos Metalúrgicos de Taubaté e Região esse número já representa 71,2% dos trabalhadores
da base contemplados com reajustes salarial com aumento real.
Nestas empresas, os trabalhadores conquistaram o aumento
de 8,19%, formado pela reposição
do INPC e aumento real de 2%.
Os trabalhadores nestas empresas também conquistaram os
abonos que vão injetar cerca de
R$ 650 mil na economia de nossa
região. Novos acordos deverão ser

Confira as 22 empresas que já fecharam acordo na base
Autopeças
Autocom, Aesa, Aetrha,
Autoliv, Componentes Automotivos, Gestamp, Iramec,
Mubea, Quasar, Schnellecke,
Sese, SM, e Steelcoat

13 empresas

Grupo 8

Grupo 2

Montadoras

Araya, Daido,
GRI e Usiminas

Fortusi,
Hydrostec e LG
Electronics

Ford e
Volkswagen

04 empresas

03 empresas

02 empresas

votados nas Pequenas e Médias
empresas da base nesta semana.
Segundo a Subseção do DIEESE
dos Metalúrgicos de Taubaté e
Região, os reajustes salariais com
aumento real e abonos aprovados até o momento injetam cerca

de R$ 79 milhões na economia.
PLR - O Sindicato também informa que os trabalhadores na CIBI
aprovaram no dia 20 a proposta
de PLR na empresa, garantindo
a injeção de mais R$ 180 mil na
economia da cidade.

CONQUISTA		

Vitória dos trabalhadores: multa
de 10% do FGTS é mantida
Congresso mantém veto da presidenta Dilma ao projeto que extinguia multa
O veto da presidenta Dilma
Rousseff ao fim da multa de
10% sobre Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS)
foi mantido pelo Congresso
Nacional.
Na votação, 455 deputados
e 71 senadores mantiveram
todos os vetos feitos pela Presidência da República.
A CUT e demais centrais sindicais manifestaram, oficialmente, apoio à manutenção
do veto presidencial ao projeto

que extinguia a multa de 10%. Em
nota conjunta de 11 de setembro,
a CUT afirmou que: “consideramos que os recursos do FGTS vêm
cumprindo, além das finalidades
específicas de proteção ao trabalhador, a função social e econômica maior de apoiar e financiar
políticas púbicas fundamentais,
como as de habitação e saneamento, além de hoje contribuir
com os investimentos em infraestrutura”.
A cobrança dos 10% que é feita

das empresas que demitem
funcionários sem justa causa
foi o item que mais exigiu o
empenho do governo nas negociações com o Legislativo.
Com a decisão, o Executivo garante a arrecadação de quase
R$ 3,5 bilhões anuais e ainda
pode conseguir a aprovação
de um projeto alternativo que
foi enviado para o Congresso,
destinando os recursos, exclusivamente, para o Programa
Minha Casa, Minha Vida.
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Trabalhadores na Forteusi conquistam
acordos após mobilização
Metalúrgicos aprovaram o estado de greve na semana passada
Os trabalhadores na Forteusi conquistaram acordos de PLR
e de Data Base deste ano após
mobilização realizada na semana passada, quando chegaram a
aprovar o estado de greve no dia
17 de setembro.
Com a mobilização os trabalhadores conquistaram o acordo
de PLR para 2013, e ainda o acordo para o reajuste salarial com
aumento real.
Segundo o negociador de Pequenas e Médias empresas do
Sindicato, José Afonso Reis (CSE
Gestamp), essa foi uma demonstração de unidade dos trabalhadores e de mobilização pelas reivindicações.

delta turismo
oferece condições
especiais para
metalúrgicos

Trabalhadores na Forteusi aprovaram o estado de greve na empresa na terça-feira, dia 17 de setembro

CUT volta a cobrar fim do
PL 4330 da terceirização
Para CUT, projeto ameaça todos os trabalhadores com carteira

Empresa oferece tarifas
especiais para Hotel em
São Lourenço (MG)

O Sindicato informa que a
empresa Delta Turismo preparou tarifas e condições especiais
para os sócios da entidade e seus
familiares desfrutarem do Hotel
Guanabara na cidade de São
Lourenço, no Sul de Minas.
O Hotel Guanabara está a poucos metros do Parque das Águas
da cidade e oferece restaurante,
parque aquático com 7 piscinas
com pistas aquáticas, piscina
com correnteza, toboaguas e
freefall, estacionamentos, elevadores, fonte luminosa, salas
de TV, salas de jogos, recreação
para todas as idades, copa do
bebê, fitness center, varandas,
quadras poliesportivas e passeios a Fazenda Guanabara.
Informações na empresa Delta Turismo pelos telefones (12)
3632- 5926 e (12) 3633-2262.

Dirigentes das demais centrais também estiveram presentes e demonstraram unidade contra o PL

Na quarta-feira, dia 18, uma
Comissão Geral em Brasília, espécie de audiência pública, reuniu representantes das centrais
sindicais, empresários e parlamentares para discutir o PL que
permite a terceirização em todos
os setores das empresas e ameaça os direitos de todos os trabalhadores com carteira assinada.
O presidente da CUT, Vagner
Freitas, destacou na audiência a
dificuldade que os movimentos
sociais tiveram para entrar no
Congresso e a necessidade de diminuir a distância entre o Legislativo e as ruas. “Se essa é a Casa
do Povo, deveria ser permitido
aos trabalhadores que lotassem
essas galerias e isso só comprova

a necessidade de fazermos uma
reforma política para que também possamos estar aqui e não
apenas os empresários.
Ele rebateu ainda os argumentos dos empregadores, que
disseram querer proteger os terceirizados. “A segurança jurídica
que desejam é para precarizar salários e condições de trabalho. Se
esse PL passar, o trabalhador será
demitido e, depois, contratado indiretamente para trabalhar mais
e ganhar menos. Também estamos preocupados em garantir
direitos aos 13 milhões de terceirizados que os empresários tanto
citam, mas esse projeto não trata
disso, ao contrário, quer apenas
precarizar os outros 48 milhões.”

DIEESE avalia
movimentação do
emprego Metalúrgico

De acordo com a Subseção do
DIEESE dos Metalúrgicos de Taubaté e Região, a categoria apresenta um saldo positivo de empregos em 2013 com a geração
de 406 postos de trabalho, mesmo com o resultado negativo
apresentado no mês de agosto.
Segundo os dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, o saldo dos
metalúrgicos de Taubaté e Região em agosto foi de negativos
172 postos de trabalho, o pior
saldo para agosto desde 2007
e o segundo resultado negativo
consecutivo para o mês. Esse
desempenho contrasta com o
observado para o mês passado,
quando o emprego gerado nas
indústrias metalúrgicas bateu recorde.
No final, o resultado de agosto nas indústrias metalúrgicas
não foi satisfatório, porém não o
suficiente pra apagar o bom desempenho visto no ano. Mesmo
assim os Metalúrgicos de Taubaté apresentam saldo positivo na
geração de empregos no total
acumulado de 2013.
Todos os grupos de negociação
apresentaram saldos negativos, a
exemplo das indústrias de bens de
capital e de componentes eletrônicos, que destituiu 93 empregos
no mês passado, o pior resultado
dentre os grupos. Vale destacar
que o mesmo grupo já foi responsável pela contratação de 468 trabalhadores no ano, mesmo com o
resultado ruim do mês.
Vale ressaltar que, enquanto
os indicadores da base do sindicato são bons no acumulado do
ano, para as cidades da região o
resultado é catastrófico. No mesmo período, já foram destituídos
mais de 1.200 postos de trabalho,
focados nos serviços sazonais ligados ao turismo nas respectivas
cidades da região: Campos do
Jordão, Caragua e Ubatuba.
Fonte: Subseção do DIEESE dos
Metalúrgicos de Taubaté e Região
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PESQUISA

Lei Maria da Penha
acumula 700 mil ações
contra agressores

Brasileiros consideram
ensino em tempo
integral necessário

Números expressivos mostram acerto da lei

A rede pública já conta com a adesão de mais de 49 mil escolas

Entraves ainda impedem a aplicação mais efetiva e universal da Lei Maria da Penha

Exatos sete anos após entrar em
vigor, em 22 de setembro de 2006,
a Lei Maria da Penha acumula
perto de 700 mil procedimentos
judiciais contra agressores de
mulheres no Brasil, entre atendimentos, medidas de proteção
e prisões, segundo levantamento
do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ).
Até março deste ano, data do último mapeamento, eram 677.987
ações. O CNJ não tem dados atualizados sobre quantas dessas
viraram efetivamente processos

criminais. A informação mais recente a esse respeito é de 2009,
quando, de 400 mil casos, 80% (ou
330 mil) tinham seguido adiante
na Justiça, com quase 80 mil sentenças definitivas e nove mil prisões provisórias ou em flagrante.
Os entraves que impedem a
aplicação mais efetiva e universal da lei é a carência de varas e
juizados especializados no atendimento a mulheres vítimas de
violência. São 66 hoje em todo
o país. Para o CNJ, deveriam ser
pelo menos 120.

Nove em cada dez brasileiros
consideram escola em período
integral necessária para a educação das crianças. É o que apontou
a pesquisa nacional do Datafolha,
publicada na Folha de S. Paulo.
A rede pública brasileira já
conta com a adesão de mais de
49 mil escolas em tempo integral
por meio do programa Mais Educação. A meta do governo federal
é chegar a 60 mil escolas em 2014.
A jornada da educação integral deve ser, no mínimo, de sete
horas diárias ou 35 horas semanais. Durante o período em que
estão na escola, os estudantes recebem três refeições.
A liberação de recursos finan-

ceiros é feita por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), com coordenação do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
As escolas que aderem ao programa recebem recursos, de acordo com o número de alunos, para
despesas com alimentação, aquisição de material, entre outros.
As escolas participantes do
programa são selecionadas com
base em critérios como baixo índice de desenvolvimento da educação básica (Ideb), escolas que
têm entre seus estudantes, em
sua maioria, filhos de famílias do
Bolsa Família e escolas em regiões de vulnerabilidade social.

A meta do governo federal é chegar a 60 mil escolas em 2014 ampliando as escolas integrais

CULTURA
SHOW

DENÚNCIA

Centro Cultural oferece oficinas de
teatro gratuitas até Sábado

Blitz encontra “escravos”
em obra de Taubaté

Clube do Choro se
apresenta em Taubaté
Recente fiscalização do Ministério
do Trabalho em Taubaté encontrou 9
trabalhadores da construção civil de
uma obra no Jardim Paulista alojados
em condições precárias, sem comida e
sem condições de higiene. O Sindicato
apoia os dirigentes da Construção Civil
na apuração dos fatos e repudia a postura da construtora que trouxe os trabalhadores do Maranhão para viver em
condições precárias e sem dignidade.

O SESC Taubaté apresenta o Clube do
Choro Waldir Azevedo nesta quinta-feira, dia 26, com entrada franca, às 20h.
O repertório do grupo é baseado nos
compositores tradicionais como Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Waldir Azevedo, e outros e um vocal para intercalar
as músicas instrumentais com apresentação de sambas antigos. O SESC fica
na Avenida Milton de Alvarenga Peixoto,
1264. Informações (12) 3634-4000.

O Centro Cultural de Taubaté abriu inscrições para oficinas gratuitas de teatro. São
três cursos com o conteúdo voltado para técnicas de observação e expressão corporal.Os interessados devem ter idade mínima de 15 anos e devem preencher uma ficha
de inscrição na secretaria do Centro Cultural Municipal, das 8h às 12h e das 14h às
18h. As oficinas fazem parte da programação do Encut (Encontro Cultural de Taubaté) que no mês de setembro tem o teatro como tema. O Centro Cultural fica na Praça
Coronel Vitoriano, 1, no Centro.

