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acordo da Campanha Salarial
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Os trabalhadores na Alstom aprovaram em assembleia
realizada na última quinta-feira, dia 26, o acordo
da Campanha Salarial 2013 na empresa. O acordo
aprovado garantiu aos trabalhadores um reajuste
salarial de 8,19% (composto pela reposição do INPC
mais 2% de aumento real) mais um abono que será
pago em parcela única no mês de outubro.
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Acordos já
beneficiam
17 mil, aponta
DIEESE

De acordo com a Subseção do DIEESE
dos Metalúrgicos de Taubaté, chega
a 26 o número de empresas na base
com acordo fechado na Campanha
Salarial 2013.
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CONQUISTA

Brasil reafirma
sua soberania com
discurso de Dilma
na ONU

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

O discurso da presidenta Dilma
Rousseff durante abertura da 68ª
Assembleia Geral das Nações Unidas na terça-feira, dia 24, mostrou
ao mundo que o Brasil não é mais
um coadjuvante no cenário internacional, e sim, protagonista no desenvolvimento econômico mundial
e de sua soberania entre as nações
desenvolvidas.
Dilma cumpriu de forma brilhante
seu papel de representante do povo
brasileiro, e repudiou de forma veemente as atividades de uma rede de
espionagem norte-americana que
atingiu o Brasil.
Dilma fez um discurso que mostrou ao mundo que o Brasil não é
mais aquela nação submissa e sujeita aos interesses dos Estados Unidos.
Parabéns para a presidenta Dilma
Rousseff por seu discurso na ONU.
Nos encheu de orgulho, por mostrar
ao mundo que o Brasil é uma nação
soberana, que sabe os rumos que
quer trilhar para o seu crescimento
e que atua no cenário internacional
em defesa dos países emergentes,
pela democracia, liberdade e autonomia entre as nações.
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Trabalhadores na Alstom aprovam
acordo da Campanha Salarial
Abono na Alstom vai injetar R$ 2,4 milhões na economia de Taubaté e Região
Os trabalhadores na Alstom
aprovaram em assembleia realizada na última quinta-feira, dia
26, o acordo da Campanha Salarial 2013 na empresa.
O acordo aprovado garantiu aos
trabalhadores um reajuste salarial de 8,19%, mais um abono que
será pago em parcela única no
mês de outubro.
O reajuste de 8,19% é composto
pela reposição do INPC mais 2%
de aumento real. Apenas com o
abono, serão injetados R$ 2,4 milhões na economia de Taubaté e
Região.
Os acordos já garantidos na
Campanha Salarial este ano, demonstram a importância da unidade e a força dos trabalhadores
na luta por avanços da categoria.
“Estamos avançando na valorização dos trabalhadores e contribuindo de forma fundamental
para o crescimento econômico de

Trabalhadores na Alstom aprovam a proposta da Campanha Salarial em assembleia no dia 26

nossa cidade e da região”, disse o
presidente do Sindicato, Isaac do
Carmo.
“Essa tem sido uma Campanha
Salarial muito difícil mas estamos avançando e contemplando
os trabalhadores com o reajuste

salarial com aumento real”, disse
ainda o presidente Isaac.
Nesta semana as negociações
continuam e novos acordos deverão ser apresentados aos trabalhadores, valorizando a categoria
e a economia da região.

MOBILIZAÇÃO		

Metalúrgicos aprovam acordo
e encerram greve na Cameron
Sindicato e CSE parabenizam os trabalhadores pela unidade e organização
Os trabalhadores na Cameron aprovaram o acordo da
Campanha Salarial negociado
pelo Sindicato com a empresa
em assembleia realizada nesta segunda-feira, dia 30, e encerraram a greve que teve início na quinta-feira, dia 26.
Com a proposta aprovada
os trabalhadores terão um reajuste salarial de 8,19%, composto pela reposição do INPC
mais 2% de aumento real.
Os trabalhadores também

foram contemplados com um
abono que vai injetar cerca de R$
1,8 milhão na economia de Taubaté e região.
Com relação à greve, o acordo
garantiu 90 dias de estabilidade
no emprego para os trabalhadores e o compromisso da empresa
de não fazer retaliações.
O Sindicato também informa
que as horas paradas durante a
greve também foram negociadas
com a empresa.
Sobre as reivindicações dos tra-

balhadores junto a empresa,
o Sindicato garantiu o compromisso de que estará discutindo e será implementado o
transporte coletivo até setembro de 2014.
O Sindicato dos Metalúrgicos e o CSE Cameron parabenizam os trabalhadores pela
conquista nesta Campanha
Salarial, que só foi possível
graças ao elevado grau de unidade e de mobilização em torno de suas reivindicações.
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Acordos já beneficiam mais de 17 mil
trabalhadores da base, aponta DIEESE
85,4% dos trabalhadores já foram contemplados com acordos na base do Sindicato
De acordo com a Subseção do
DIEESE dos Metalúrgicos de Taubaté e Região, chega a 26 o número de empresas na base com acordo fechado na Campanha Salarial
em Taubaté.
Ainda segundo o DIEESE, os
acordos já beneficiam 17.813
trabalhadores, o que representa
85,4% dos trabalhadores na base
de Taubaté e região.
Estes números mostram o grande trabalho de valorização da categoria que o Sindicato realiza.
De acordo com o DIEESE os
acordos e abonos negociados já
garantem a injenção de cerca de
R$ 109,4 milhões na economia de
Taubaté e da Região.

trabalhadores
repudiam mudança
do plano de saúde
na autocom

Confira as 26 empresas que já fecharam acordo na base
Autopeças
Autocom, Aesa, Aetrha, Autoliv,
Componentes Automotivos,
Gestamp, Goodyear, Iramec,
Mubea, Quasar, Schnellecke,
Sese, SM, e Steelcoat

14 empresas

Grupo 8
Araya, Comau,
Daido, GRI e
Usiminas

05 empresas

Grupo 2
Alstom, Cameron,
Fortusi, Hydrostec
e LG Electronics

05 empresas

Montadoras
Ford e
Volkswagen

02 empresas

Trabalhadores na Alstom acompanham assembleia realizada na última quinta-feira, dia 26

Sindicato participa de mesa
redonda na Anhanguera
Responsabilidade social e sustentabilidade foram os temas

Comissão foi eleita pelos
trabalhadores para debater
a situação com a empresa

Os trabalhadores na Autocom
estão mobilizados contra a mudança do plano médico que a
direção da empresa quer impor
de forma arbitrária aos trabalhadores.
O Sindicato informa que repudia e não aceitará qualquer tipo
de mudança que venha a precarizar o plano médico dos trabalhadores na Autocom.
Em assembleia realizada na última sexta-feira, dia 27, os trabalhadores aprovaram a formação
de uma comissão de trabalhadores que vai discutir a questão
do plano médico junto com o
Sindicato e a empresa.
O Sindicato está ao lado dos
trabalhadores e vai apoiar as deliberações e encaminhamentos
dos trabalhadores com relação
ao plano médico e outras reivindicações na Autocom

Isaac do Carmo fala aos alunos da faculdade Anhanguera sobre Responsabilidade social e outros temas

O presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, participou na última sexta feira, dia 27, de uma
mesa redonda na Faculdade
Anhanguera 1 sobre o tema “Responsabilidade social indicador
de credibilidade”.
A mesa foi composta por Isaac
do Carmo; Carla Reis e Cassios Nogueira, ambos da empresa Sigma
(terceirizada da Revap); Jeanete
Ferreira, Supervisora da Diretoria
de Ensino; Andre Luiz Cardoso,
Professor da Anhanguera e Mary
Angela, Professora de Bioquimica
e Microbiologia.
A atividade foi dividida em três
etapas, uma primeira rodada composta por perguntas do condutor
da mesa, na segunda etapa os par-

DIEESE comenta
participação dos
Metalúrgicos no PNAD

ticipantes fizeram perguntas entre
eles, e na terceira etapa foi aberto
às perguntas para o público.
“No meio sindical, pensamos na responsabilidade social
como as contrapartidas que as
empresas tem que garantir aos
trabalhadores quando ela fala de
investimentos, ou seja a geração
de empregos e a valorização dos
trabalhadores como instrumento
de melhoria da nossa sociedade”,
disse Isaac do Carmo durante o
debate.
A mesa redonda faz parte de
um projeto chamado Projeto
Anhanguera Contemporânea, e
acontece toda última sexta feira
do mês com participantes e temas diferentes.

No último dia 26 de setembro, o
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE publicou a Pesquisa Nacional por Amostra em
Domicílio – PNAD referente ao
ano de 2012. Nela são expostas
diversas informações individuais
sobre emprego e renda, escolaridade, fecundidade, e também
sobre os domicílios, se possui
água encanada, luz elétrica, se é
alugado ou se o imóvel é próprio.
Em setembro de 2012 havia
3.227.422 metalúrgicos no Brasil, o correspondente a 3,4% de
todos os ocupados na economia. A maior concentração de
trabalhadores dentre os ramos
das indústrias metalúrgicas ficou
com a Fabricação de máquinas
e equipamentos, que empregou 849.563 trabalhadores em
setembro de 2012, o equivalente a 26,3% dos metalúrgicos. A
segunda maior participação foi
encontrada na Fabricação e montagem de veículos automotores,
reboques e carrocerias que possuía 806.918 trabalhadores, ou
25,0% dos ocupados no setor, e
a terceira no ramo Fabricação de
produtos de metal – excluindo
máquinas e equipamentos, pois
registrou uma soma de 703.468
metalúrgicos, ou 21,8% do total
de trabalhadores. Eles são predominantemente homens, pois
representam 82,7% dos ocupados
no setor, totalizando 2.670.689
trabalhadores. Não só eles são
maioria, como também ganham
mais que as mulheres. O salário
médio dos homens no trabalho
principal foi de R$ 1.937,21, valor
30,2% superior ao das mulheres,
que em 2012 correspondia a R$
1.487,97. Vale a pena destacar
que o salário médio recebido
pelas metalúrgicas foi superior
ao encontrado para a economia
como um todo. A remuneração
média de todos os trabalhadores
brasileiros para o ano de 2012 foi
de R$ 1.459,81.
Fonte: Subseção do DIEESE dos
Metalúrgicos de Taubaté e Região
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Ortiz Júnior tenta iludir Dia Internacional
o povo sobre a cassação de Combate ao
de seu mandato
Trabalho Precário
Cassação do prefeito de Taubaté ainda está mantida

Bernardo Ortiz e o prefeito Ortiz Júnior ainda respondem as ações de formação de cartel na FDE

O prefeito Ortiz Júnior está tentando enganar a população de
Taubaté, por meio de entrevistas e reportagens, alegando que
a decisão do Tribunal de Justiça
de São Paulo pelo arquivamento
do processo criminal do caso FDE
encerra o caso e acaba com seus
débitos com a Justiça.
O prefeito de Taubaté ainda responde às ações da Promotoria do
Patrimônio Público da Vara da Fezenda da Capital, que bloqueou
seus bens, e a ação da Promotoria
Eleitoral de Taubaté, que acusa

Ortiz Júnior de abuso de poder
econômico e político nas eleições
municipais de 2012, e que resultou na cassação de seu mandato
no mês de agosto.
A decisão do TJ vale apenas para
a ação da esfera criminal que era
conduzida pelo Gedec (Grupo de
Atuação Especial de Combate aos
Delitos Econômicos).
Por meio de nota, o MP da Capital afirma que “a decisão sobre a
ação criminal não interfere sobre
as ações de improbidade administrativa e eleitoral”.

Nosso desafio é barrar o PL das Tercerizações no Congresso
Mesmo com todo o esforço das
entidades sindicais, ainda constatamos que no ramo industrial
brasileiro há trabalho análogo à
escravidão em setores como o do
vestuário e da construção civil.
Junto com esses riscos, outros
fatores também contribuem para
degradar as condições de trabalho, como a rotatividade da mão
de obra e a terceirização.
Por isso, as entidades nacionais dos trabalhadores da CUT
do ramo industrial estão à frente,
no Brasil, da Campanha Mundial
de Combate ao Trabalho Precário, deflagrada pela IndustriALL
Global Union, organização internacional que representa diversas

categorias profissionais.
Esta Campanha ganha importância ainda maior no momento
atual, quando a classe trabalhadora brasileira se depara com o
desafio de barrar a tramitação
do projeto de lei 4.330 na Câmara
dos Deputados.
No dia 07 de Outubro, vamos
mostrar que não admitiremos
que a classe trabalhadora seja
submetida à degradação em seu
cotidiano na fábrica e vamos dar
continuidade à luta por nossos
direitos, por emprego decente e
justiça para os verdadeiros responsáveis pelo desenvolvimento
econômico, aqui ou em qualquer
outra parte do mundo.

Campanha Mundial de Combate ao Trabalho Precário, deflagrada pela IndustriALL Global Union

CULTURA
SOCIAL

ESPORTE

SESC Taubaté traz show com Viola
Caipira e música regional

Atleta Bêne participa de
Corrida de Montanha

GAPC promove desfile
contra o câncer
O atleta Benê participou neste domingo, dia 29, da 10ª Etapa da Copa
Paulista de Corrida de Montanha realizada em Campos do Jordão. O atleta
completou o percurso de 15 quilometros em 1 hora e 32 minutos, garantindo
a 1ª colocação na categoria de 55 a 59
anos e o 11º lugar na classificação geral.
Parabéns ao companheiro Bêne pelo excelente desempenho nesta prova.

Nesta terça-feira, 1 de outubro, às
19h, o GAPC (Grupo de Apoio a Pessoas
com Câncer), em parceria com o Taubaté Shopping, realiza o 2º desfile do
Outubro Rosa. Além das modelos voluntárias da agência Mega Model, o evento
conta com a participação das pacientes
do GAPC que superaram ou que estão
lutando contra o câncer. O desfile acontecerá na praça de eventos do Taubaté
Shopping. Informações pelo telefone:
(12) 3622-6665.

O SESC Taubaté apresenta no domingo, dia 06, às 15h, com entrada franca, o show
Nas Trilhas da Viola, com o músico Rodrigo Zanc. Neste show, o artista apresenta canções autorais e faz uma releitura de grandes nomes do cancioneiro regional, além de
mostrar interpretações de clássicos da MPB que dialogam com o universo do interior,
do homem do campo, da viola. Uma síntese da evolução desse instrumento, e sua
rica trajetória. O SESC fica na Avenida Milton de Alvarenga Peixoto, 1264. Informações
(12) 3634-4000.

