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Metalúrgicos injetam R$ 100 Milhões
na economia de Taubaté e Região
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De acordo com levantamento da Subseção do DIEESE
dos Metalúrgicos de Taubaté e Região, a categoria
injetará cerca de R$ 100 milhões na economia de
Taubaté e do Vale do Paraíba no próximo período
graças aos acordos de reajustes salariais com aumento
real e abonos negociados pelo Sindicato na
Campanha Salarial de 2013.
PAG. 3

Ex-ministro
participa de
plenária no
Sindicato

O ex-ministro dos Direitos Humanos
do Governo Lula, Paulo Vannuchi,
participou na quinta-feira, dia 03,
da plenária da CUT Vale do Paraíba,
realizada na sede do Sindicato.
PAG. 2
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DEBATE

Metalúrgicos
fortalecem a
economia de
Taubaté e Região

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

Os Metalúrgicos de Taubaté estão
encerrando mais uma Campanha
Salarial vitoriosa, garantindo reajustes salariais com aumento real para
os trabalhadores e o aquecimento
de diversos setores de nossa economia como o comércio e os serviços
entre outros.
Essa conquista dos trabalhadores é resultado da política adotada
pelos Metalúrgicos de Taubaté nos
últimos anos, que promoveu a valorização da categoria por meio das
negociações salariais e da PLR dos
trabalhadores.
É com essa valorização dos trabalhadores que nossa categoria contribui para a distribuição de renda no
município, promovendo a igualdade
social e girando a economia de nossa região.
Gostaria de parabenizar aqui a todos os trabalhadores(as) e dirigentes sindicais que se empenharam
nesta Campanha Salarial de 2013,
para que nossa categoria mais uma
vez pudesse contribuir para o crescimento econômico e o desenvolvimento social de nossa cidade e da
nossa região.
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Ex-ministro Paulo Vannuchi
participa de plenária no Sindicato
Ministro dos Direitos Humanos do Governo Lula fez análise de conjuntura
O ex-ministro dos Direitos Humanos do Governo Lula, Paulo
Vannuchi, participou na quinta-feira, dia 03, da plenária da CUT
Vale do Paraíba, realizada na
sede do Sindicato.
Vannuchi foi recentemente eleito membro da Comissão de Direitos Humanos da OEA (Organização dos Estados Americanos).
Durante sua palestra, Vanucchi
abordou temas como a economia, os avanços dos governos do
campo democrático-popular no
Brasil e a necessidade de democratização da Mídia.
“Um dos principais desafios de
hoje no Brasil é a democratização dos meios de comunicação,
que hoje esta centralizada nas
mãos de poucas famílias e que
determinam as informações que
chegam para sociedade”, disse
Vannuchi.
“Sem dúvida o ex-ministro deu

Presidente Isaac saúda os participantes da plenária e no destaque o ex-ministro Paulo Vannuchi

uma grande explanação sobre
a conjuntura nacional”, disse o
presidente Isaac do Carmo.
A plenária contou com a presença de lideranças políticas e
sindicais como o presidente do
Sindicato, Isaac do Carmo, do

coordenador regional da CUT,
Nilson Coutinho, do presidente
da FEM/CUT-SP, Valmir Marques
(Biro Biro), do diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Teonílio Barba, e do prefeito de Ubatuba, Maurício Moromizato (PT).

LUTA		

Metalúrgicos da CUT se mobilizam
contra o trabalho precário
07 de Outubro - Dia Internacional de Combate ao Trabalho Precário
Nesta segunda-feira, dia 07,
foi comemorado o Dia Internacional de Combate ao Trabalho
Precário, e trabalhadores(as)
do mundo inteiro realizaram
manifestações.
Metalúrgicos, trabalhadores
da Construção Civil, do setor Textil e do ramo Químico
da CUT participaram de uma
mobilização que foi realizada
na Avenida Paulista.
Os Metalúrgicos da CUT também realizaram um ato em

frente a uma concessionária da
Nissan, na zona leste da capital
paulista, como mais uma etapa
da campanha em solidariedade
aos trabalhadores da montadora
no Mississipi (EUA), que sofrem
com a prática antissindical da
empresa.
Sobre o Dia de Combate ao Trabalho Precário, o secretário de
Política Sindical da CNM/CUT,
Loricardo de Oliveira, lembrou
que a coordenação nacional do
Macrossetor da Indústria da CUT,

decidiu abraçar a campanha
porque as condições adversas
de trabalho são realidade em
todos os setores.
“Na construção civil e na
indústria têxtil, ainda somos
surpreendidos com notícias
de trabalho escravo. No setor
industrial como um todo, os
acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais são provas concretas das condições
precárias no trabalho”, exemplifica o dirigente.
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CAMPANHA SALARIAL

Metalúrgicos injetam R$ 100 Milhões
na economia de Taubaté e Região
Levantamento do DIEESE mostra importância da categoria para a cidade
De acordo com a Subseção do
DIEESE dos Metalúrgicos de Taubaté e Região, a categoria injetará
cerca de R$ 100 milhões na economia de Taubaté no próximo
período graças aos acordos de
reajustes salariais com aumento real e abonos negociados na
Campanha Salarial de 2013.
Segundo o DIEESE os reajustes
injetarão R$ 67,2 milhões na economia, com um aumento de 6,4%
em relação a 2012. Já os abonos
injetarão R$ 32,5 milhões, representando um aumento de 1,6%
em relação ao ano passado.
Os números reafirmam a importância da categoria metalúrgica para a economia da Região.

Acesso ao exame de
mamografia pelo
SUS aumenta 37%
em dois anos

Sindicato encerra mais uma Campanha Salarial de muita luta e unidade dos trabalhadores(as)

Sindicato protocola ação
sobre diferença do FGTS
Ação busca repor as perdas do FGTS com a TR

No total, foram feitos 4,4
milhões de mamografias
pelo SUS
O acesso de mulheres entre
50 e 69 anos ao exame de mamografia pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) aumentou 37% entre 2010 e 2012. No total, foram
feitos 4,4 milhões de mamografias pelo SUS, representando um
crescimento de 26% em relação
a 2010. A mamografia é o instrumento que permite a detecção precoce do câncer, pois
mostra lesões em fase inicial. O
Instituto de Câncer (Inca) recomenda que o exame seja feito
a cada dois anos por mulheres
entre 50 e 69 anos, ou segundo
recomendação médica.

Preço da cesta
básica volta a cair
O valor aumentou em
Belo Horizonte (1,87%), e
Curitiba (0,66%)
O preço da cesta básica voltou
a cair em 14 das 18 capitais pesquisadas pelo Dieese. As principais quedas foram apuradas
em Aracaju (-5,36%), Brasília
(-3,61%) e Vitória (-2,74%). A
cesta mais cara continua sendo a de São Paulo (R$ 312,07),
mesmo com queda de 2,37% no
mês passado.

As perdas aconteceram devido à defasagem da TR em relação à inflação desde os anos 90

O Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté e Região protocolou
na Justiça Federal, na terça-feira,
dia 1º, uma ação civil coletiva
na qual pleiteia o ressarcimento
das diferenças existentes entre
os índices da TR, INPC, IPCA para
toda a categoria profissional que
representa.
O Sindicato informa que
como se trata de uma ação coletiva para toda a categoria, não
é necessário comparecer à sede
da entidade para fazer qualquer
tipo de inscrição.
A ação foi elaborada em conjunto com a CUT, DIEESE e Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
A ação vem para garantir a
diferença do FGTS (Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço)
dos trabalhadores, que não está
sendo corrigido monetariamente como deveria.
As perdas no FGTS aconteceram devido à defasagem da Taxa
Referencial (TR) em relação à inflação desde os anos 90.
Com mais essa ação, o Sindicato reafirma a luta por maiores
direitos e benefícios para todos
os Metalúrgicos de Taubaté e Região.
O Sindicato informa que vai
manter os trabalhadores atualizados sobre o andamento da
ação coletiva por meio do Jornal
e de boletins específicos.
Fique atento e acompanhe o
andamento da ação coletiva.

Lucro dos bancos
Versus emprego no
setor bancário

Mesmo com toda a queda de braço
do governo federal contra a usura dos
elevados juros cobrados pelos bancos,
esse setor ainda registra significativos
lucros. De acordo com a Rede Bancários
do Dieese (organização composta pelas
subseções Dieese nos sindicatos dos
bancários pelo Brasil), o lucro líquido
no primeiro semestre de 2013 dos seis
maiores bancos (Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal, Itaú, Bradesco, Santander e HSBC) atingiu o montante de
R$ 29,6 bilhões. Além disso, a rentabilidade Bradesco, Itaú e Banco do Brasil,
quando ponderados pelo seu patrimônio, é mais elevada que o observado
para os bancos estadunidenses, tornando-os mais rentáveis que as instituições
financeiras no berço do capitalismo .
É bem verdade que as receitas provenientes do mercado financeiro foram reduzidas no decorrer dos últimos
anos, não somente devido a queda da
SELIC, mas também em função da redução dos spreads bancários iniciadas
nos banco públicos em 2012. Porém,
as instituições financeiras utilizaram
o “jeitinho brasileiro” para continuar
com lucros exorbitantes. Dentre as estratégias utilizadas estão: aumento das
tarifas bancárias; aumento das tarifas
de serviços, a exemplo de títulos de capitalização, previdência, seguros, etc.;
corte de funcionários; e a ampliação do
montante disponível para empréstimo,
o caminho que poderia se conectar a
uma estratégia de maior dinamismo
econômico.
Os bancos públicos focaram principalmente no aumento da carteira de crédito, expandindo assim os empréstimos
para pessoas físicas e jurídicas. Enquanto isso, os bancos privados seguiram a
estratégia de contenção de despesas,
demitindo trabalhadores dos bancos,
gerando assim aumento da intensidade
do trabalho bancário e elevando o adoecimento da categoria, principalmente
por Lesão por Esforço Repetitivo, Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho e transtornos mentais. Nesse caso
ganham destaque o Itaú Unibanco, que
registrou um saldo negativo de 2.264
postos de trabalho no primeiro semestre de 2013, o correspondente a 2,6%
do estoque de trabalhadores da instituição, e o Banco Santander, que eliminou
2.290 postos, o equivalente a 4,4% do total de empregados. Vale a pena destacar
que os lucros líquidos dessas empresas
foram de R$ 7,1 bilhões e de R$ 2,9 bilhões, respectivamente.
Agora é fácil explicar porque os bancários estão em greve.
Fonte: Subseção do DIEESE dos Metalúrgicos de Taubaté e Região
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DESCASO COM A SAÚDE

Base do governo fecha
acordo para barrar
PL da terceirização

PSDB deixa Taubaté sem
Ambulatório Médico de
Especialidades

CUT continua mobilização contra o PL 4330

Mais uma promessa de Ortiz Júnior não é cumprida

Representantes dos trabalhadores comemoram o comprometimento da liderança do governo e
da bancada do PT em não votar o
Projeto de Lei 4.330, de 2004, de autoria do deputado Sandro Mabel
(PMDB-GO), sobre terceirização.
O líder do PT na Câmara, deputado José Guimarães (CE), reafirmou que a bancada petista não
vai permitir que o projeto seja
votado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) onde tramita,
nem no plenário da Câmara. Para
isso os deputados do PT deverão

obstruir a votação do PL.
O presidente da CUT, Vagner
Freitas, está otimista em relação
à tramitação do projeto. “Foram
tantas as pressões dos trabalhadores que ficou difícil para a Câmara votar um texto tão controverso”, avalia.
Desde julho, quando começou a
andar o PL as centrais não tiram
os pés de Brasília.
Foram dezenas de reuniões e
manifestações na tentativa de
chegar a bom termo para levar o
texto a votação.

e de especialistas nos Pamos e
Postos de Saúde.
TRE - O Tribunal Regional Eleitoral determinou na semana passada a reabertura da ação eleitoral
em que Ortiz Júnior é acusado de
formação de “Caixa 2” na campanha eleitoral de 2012. A ação havia
sido extinta em 25 de março pela
Juíza Sueli Zeraik, mas na semana
passada o TRE aceitou por unanimidade o pedido do Ministério
Público Eleitoral de Taubaté pela
reabertura da ação eleitoral.
A ação que acusa o prefeito de
formação de “Caixa 2” é baseada
na prestação de contas rejeitada
do Tucano, e também pode levar à
cassação de seu mandato.
Reprodução

No dia 14 de agosto, trabalhadores fizeram vigília diante do Congresso Nacional

O povo de Taubaté sofreu mais
uma decepção com o prefeito
Ortiz Júnior do PSDB. O governo
de Geraldo Alckmin descartou a
construção do AME (Ambulatório
Médico de Especialidades) em
Taubaté, o que foi uma promessa
de Ortiz Júnior em sua campanha.
Segundo os Tucanos, o Hospital
Regional e o Hospital Universitário
de Taubaté já oferecem atendimento ambulatorial em diversas
especialidades médicas.
Mais uma vez o povo de Taubaté foi iludido com promessas
de campanha, e continua o caos
na saúde da cidade com filas nos
postos, falta de médicos, demora
no atendimento, falta de remédios

Matéria do jornal O Vale do último dia 05 de Outubro mostra o descaso com a saúde de Taubaté

CULTURA
ARTE

SHOW

Espetáculo de dança para crianças no
SESC Taubaté

Buchecha é atração em
São José dos Campos

Oficinas artesanais de
objetos infantis
O cantor Buchecha se apresenta no
próximo sábado, dia 12, às 22h, no espaço Cassiano Ricardo, com ingressos a
R$ 30. Direto do Rio de Janeiro, São José
dos Campos recebe o famoso “Baile da
Favorita”. O cantor Buchecha é uma das
principais atrações da noite. Também
participam do show Mc Leozinho e DJ
Tubarão. Informações pelos telefones
(12) 3933-4826 e (12) 3934- 9981.

O Sesc Taubaté realiza, durante as
quartas-feiras do mês, as oficinas No
tempo Livre, com Aline Cabral, das 8h
às 10h. Em comemoração ao dia da
criança, serão confeccionados nas oficinas do mês de outubro brinquedos
como dedoches de feltro, jogo-da-velha
em E.V.A. e tampinhas de garrafa pet,
porta-treco com garrafa pet e cavalinhos de pau com reutilização de garrafas pet e cabos de vassoura. Informações pelo telefone (12) 3634-4000.

O Sesc Taubaté apresenta,na quinta-feira, dia 10 de outubro, o espetáculo de dança
Menino, já foi?, com a Outro, Outra Cia de Dança. A apresentação acontece em dois
horários: às 10h e às 15h. O espetáculo de dança contemporânea busca o diálogo
com o imaginário do público infantil, evocando e provocando momentos de participação das crianças, abrindo a possibilidade de elas expressarem opiniões e sensações.
O SESC Taubaté fica na Avenida Milton de Alvarenga Peixoto, 1264. Informações pelo
telefone (12) 3634-4000.

