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T RABALHO

C IDADANIA

Emprego atinge índice recorde
para o mês de fevereiro
O número de empregos
com carteira assinada, registrado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), relativo ao mês de fevereiro
subiu 0,70% comparado a
janeiro. Foram criados
204.963 postos de trabalho, volume que supera em
16% o recorde anterior que
era de fevereiro de 2006,
quando foram contabilizados 176.632 novos postos.
Os números do Caged
são baseados nas contratações e demissões de trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Ministério prepara carteira
de trabalho eletrônica
Agência Brasil

O ministro do Trabalho, Carlos Lupi apresenta os dados do Caged

"Continuo afirmando que
viveremos o melhor ano da
história para a geração de
empregos. Esse é o melhor
bimestre da história, são 80
mil empregos a mais do que
o recorde de 2006. Eu con-

tinuo com a minha previsão
de crescimento na geração
de emprego de mais de 6%
e mais de 1, 8 milhão de novos postos de trabalho em
2008", avaliou o ministro do
Trabalho, Carlos Lupi.

O RIENTAÇÃO J URÍDICA

deveria incidir sobre o montante total das remunerações percebidas no mês de dezembro,
no entanto, referido posicionamento não encontra razão de
ser, sendo facilmente rechaçado, pelo simples argumento de
que os segurados do INSS recebem seus respectivos 13º
salários da previdência social
quando em gozo de benefícios,
portanto, necessitam de sua
respectiva fonte de custeio.
Diante disso, não há como se
afastar a incidência da contribuição previdenciária nos 13º
salários. No entanto, há um problema no tocante ao recolhimento das contribuições pre-

videnciárias, as quais incidiam
separadamente no adiantamento e na parcela final do
13º salário, o que por vezes
acarretava àqueles que percebem remunerações superiores ao teto, contribuições acima do devido, por conta de
que o 13º salário não era tido
pela sua totalidade e sim pelo
valor das parcelas.
Este problema foi sanado
pelo departamento jurídico
do Sindicato que obteve ganho em ação judicial onde pleiteara o desconto correto das
contribuições previdenciárias nos salários de nossos associados.

CUT e CAIXA assinam
convênio para facilitar
compra de imóvel
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técnica do ministério, prevê
a substituição gradual das
carteiras em papel.
Os cartões eletrônicos devem ser inicialmente implementados em seis Estados
(SP, RJ, MG e mais três das
regiões Norte e Nordeste)
em substituição a parte dos
6 milhões de novos documentos emitidos a cada ano,
segundo estima o ministério.

H ABITAÇÃO

Desconto da contribuição
previdenciária sobre o 13º Salário
O desconto da contribuição
previdenciária incidente sobre
o 13º Salário tem sido motivo
de divergências entre doutrina e jurisprudência. Inclusive
já foi objeto de Ação Proposta pelo Sindicato, o que de fato
ainda tem gerado muitas duvidas, as quais passamos a esclarecer.
Apesar da clareza do artigo
28, § 7º, da Lei 8212/91, o qual
preconiza que "o décimo terceiro salário integra o saláriode-contribuição, exceto para
o cálculo de benefício, na forma estabelecida em regulamento", o STJ já decidiu que a
contribuição previdenciária

O Ministério do Trabalho
planeja lançar no dia 1° de
Maio um cartão eletrônico
que substituirá a carteira
profissional de trabalho em
papel - que completa 76 anos
neste mês.A idéia é apresentar o cartão durante os atos
públicos organizados pelas
centrais sindicais no Dia do
Trabalhador. O projeto, ainda em elaboração na área

A Caixa Econômica Federal e a CUT-SP assinaram na
segunda-feira, dia 17, uma
parceria com o objetivo de
facilitar a concessão de cré-

dito imobiliário para os associados da central sindical.
Segundo a assessoria de
imprensa da Caixa, os convênios devem permitir que o
trabalhador seja atendido de
forma mais rápida e também
tenha desconto em taxas e
juros.
De acordo com o presidente da CUT-SP, Edilson de
Paula, o objetivo é fazer uma
espécie de censo nos 300
sindicatos ligados à CUT no
estado - que réunem 970 mil
associados - para definir o
tamanho da demanda por financiamento imobiliário.
Segundo Edilson, os sindicatos dos químicos e dos trabalhadores no setor de saúde já aderiram ao convênio
e devem definir o número
de interessados no financiamento em até 60 dias.
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Curtas

Brasil ultrapassa a marca de
2 milhões de metalúrgicos
Os dados divulgados pelo
estudo Dieese-CNM/CUT
mostram que o setor metalúrgico brasileiro atingiu uma
marca histórica em janeiro
de 2008 ao alcançar 2,01
milhões de trabalhadores e,
assim, a categoria volta a patamares vistos pela última
vez há quase duas décadas,
no distante ano de 1991.
Entre os meses de janeiro
e dezembro de 2007, o saldo positivo de contratações
chegou a 180.242 postos de
trabalho. Um crescimento de
10,5% - e o segundo maior
desde 2003, quando o ramo
metalúrgico retomou o crescimento acentuado na pro-

Rodada decisiva no
Paulistão 2008

Já são 523.073 vagas criadas na indústria metalúrgica desde 1º de janeiro de 2003, no início do governo Lula

dução e no número de trabalhadores.
Desde o início do governo
Lula, os números de 2007
(10,5%), só foram superados
por 2004, que registrou um
acréscimo de 11,2% período.

Ao todo, já são 523.073 vagas
criadas desde 1º de janeiro de
2003. Os aumentos salariais
acima da inflação conquistados
pelos sindicatos trazem benefícios para todo o país, uma vez
que será injetado no país R$

209,7 milhões por mês.
Para o Sindicato, o resultado dessa pesquisa mostra a
responsabilidade da luta pelos
direitos de uma categoria que
cresce a cada dia em nosso
país e em nossa região.

I NFORMAÇÃO

CNM/CUT promove 2º Encontro Nacional de
Comunicação e debate os caminhos da imprensa
deirantes e da rádio Jovem
Pan fala sobre a internet
hoje e as perspectivas de
futuro. Também participam
do encontro os professores
Emiliano José, Roseli Fígaro
e a equipe da Revista do
Brasil.
O objetivo do encontro
nacional dos metalúrgicos da
CUT é discutir a as estratégias de comunicação com os
trabalhadores e a elaboração
de uma rede nacional de comunicação entre os sindicatos filiados à CNM/CUT.

Quarta-feira, dia 26
Juventus x Rio Preto
Paulista x Guarani
Barueri x Noroeste
São Caetano x Bragantino
Marília x Ituano
Rio Claro x Ponte Preta
Quinta-feira, dia 27
Mirassol x Guará

O Ministro da Comunicação Social, Franklin Martins, participa do encontro

Também serão discutidas
experiências bem-sucedidas
de veículos alternativos à
grande mídia, bem como o

papel da internet nos dias de
hoje na comunicação com a
classe trabalhadora e os movimentos sociais.

PLR

C OMUNICAÇÃO

CNM/CUT lança novo Portal dos
Metalúrgicos durante Encontro
Durante o 2º Encontro
Nacional de Comunicação
da CNM/CUT acontece o
lançamento do novo portal
dos metalúrgicos do Brasil.
O portal conta com informações sobre os setores do
ramo metalúrgico no Brasil,
matérias jornalísticas, indicadores econômicos, empresas, galerias de fotos, vídeos
e informações sobre os sindicatos e federações filiadas
à CNM/CUT.
Trata-se de um importante
instrumento de informação
para os trabalhadores de
todo o Brasil. Acesse:

Confira os demais
jogos da rodada

Agência Brasil

A CNM/CUT (Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT) promove de
25 a 27 de março o 2º Encontro Nacional de Comunicação com o tema: Comunicação dos trabalhadores:
De quem é este papel?
O Ministro da Comunicação Social, Franklin Martins,
participa do evento e debate sobre o tema 'Comunicação, conjuntura e o papel do
Estado'. Já Alberto Luchetti,
proprietário da All TV e exdiretor das TV's Globo, Ban-

Os jogos da 17ª rodada
serão decisivos para a classificação das semifinais da
competição, com 7 equipes
disputando as 4 vagas.
O Palmeiras enfrenta nesta quarta-feira, dia 26, a Portuguesa e o São Paulo joga
na quinta-feira, dia 27, contra o Sertãozinho.
O clássico da rodada
acontece nesta quarta-feira
na Vila Belmiro, onde o Santos, agora com chances reais de classificação, recebe
o Corinthians.

www.cnmcut.org.br

Mubea elege
comissão de
PLR para 2008
Nesta quarta-feira, dia 26,
acontece a eleição da Comissão de PLR 2008 na Mubea.
A apuração dos votos
acontece na quinta-feira, dia
27, às 14h.
Serão eleitos três representantes que participarão das
negociações da PLR 2008.

Taubaté vence o
Palmeiras B
O Taubaté derrotou o
Palmeiras B por 2 a 1 no
domingo, dia 23, pela fase de
classificação do Campeonato Paulista da Série A3.
Mesmo com a vitória, o
Burro da Central continua
na zona de rebaixamento,
com 11 pontos e na 18ª
posição. O time ocupa a
mesma pontuação do Verdinho, mas perde no critério de desempate no número de gols marcados.
Fontes: Folha On Line
e site Burro da Central
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Agenda Cultural
TAUBATÉ
EVENTO
A UNITAU está
com
inscrições
abertas
para a 10ª
Olimpíada Brasileira
de Informática, promovida pelo Instituto de
Computação da Unicamp. Voltada aos estudantes de toda a região, a
competição é dividida
em duas categorias.
As inscrições para a
Modalidade Iniciação vão
até 27 de março e para a
Modalidade Programação até 29 de março.
Os interessados poderão
se inscrever pelo e-mail
enari@unitau.br informando nome, e-mail, data
de nascimento, ano ou
série que está cursando
e a modalidade em que
deseja participar.
O Departamento de
Informática da UNITAU
fica na Avenida Marechal
Deodoro, n. 605, Jardim
Santa Clara.
TEATRO
Quem
ama não
casa Dia 30, às
20h,
espetáculo "Quem
ama não casa". Ingressos
R$ 5. Censura 12 anos.
Associação de Taubaté.
Rua Juca Esteves, 500.
Informações (12) 36348566 ou 9116-3239.
Infantil - Dia 30, às 16h,
"Um berto, dois berto,
três berto", grátis, no
Circo Maior. Sesc. Informações (12) 3634-4000.
SHOW
Sesc - Dia
29, Berê
Conceição,
cantando
diversos
compositores da MPB.
Avenida Engenheiro
Milton de Alvarenga
Peixoto, 1264, Esplanada
Santa Terezinha. Informações (12) 3634-4000.
Fonte: Jornal ValeParaibano

C OMPORTAMENTO

Assédio moral e sexual é Crime!
A violência moral e a sexual no ambiente do trabalho
não são um fenômeno novo.
As leis que tratam do assunto
ajudaram a atenuar a existência do problema, mas não o
resolveram de todo. Há a necessidade de conscientização
da vítima e do agressor(a),
bem como a identificação das
ações e atitudes, de modo a
serem adotadas posturas que
resgatem o respeito e a dignidade no local de trabalho.
Assédio Sexual é a abordagem, não desejada pelo outro, com intenção sexual ou
insistência inoportuna de alguém em posição privilegiada que usa dessa vantagem
para obter favores sexuais de
subalternos ou dependentes.
O Assédio sexual é crime segundo o artigo 216-A, do Código Penal, com redação dada
pela Lei nº 10.224, de 15 de
maio de 1991.

3Atribuir erros imaginári-

Assédio Moral é toda e
qualquer conduta abusiva
(gesto, palavra, escritos, comportamento, atitude, etc.) que,
intencional e freqüentemente, fira a dignidade e a integridade física ou psíquica de uma

pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima
de trabalho.
Exemplos:
3 Instruções de trabalho
confusas e imprecisas ;
3Dificultar o trabalho;

os ao(à) trabalhador(a);
3 Exigir sem necessidade
trabalhos urgentes;
3Sobrecarga de tarefas;
3Ignorar a presença do(a)
trabalhador(a), ou não cumprimentá- lo(a);
3Fazer críticas ou brincadeiras de mau gosto em público;
3Impor horários injustificados;
3Retirar-lhe, injustificadamente, os instrumentos de
trabalho;
3Agressão física ou verbal,
quando estão sós o(a)
assediador(a) e a vítima;
3Revista vexatória;
3Restrição ao uso de sanitários; Ameaças, insultos e
isolamento.
A melhor maneira de combater o assédio é denunciar.
Não fique calado(a), denuncie
para o Sindicato.

L UTA

Sindicato cobra 12% de reajuste para os novos
contratados na Volkswagen
O Sindicato e a Comissão
de Fábrica cobram da Volkswagen que seja repassado
para os trabalhadores que
foram contratados no ano de
2007 e que estão tendo seus
contratos renovados , o reajuste da estrutura de cargos
e salários de 12%.
Esse percentual faz parte
do acordo de 2006 que garantiu a vinda de novos invetimentos na unidade local, e
que também estabelecia um
reajuste de 12% para os novos contratados após um pe-

ríodo de 9 meses de trabalho.
A direção da Volkswagen
corrigiu os salários dos companheiros em 7,3% alegando
que nas datas base de 2006 e
2007 já teria antecipado o
percentual restante.
O Sindicato e a Comissão
de Fábrica esperam uma resposta da companhia no que
diz respeito ao reajuste de
12%, pois, entre o acordo
coletivo e a convenção coletiva , os trabalhadores tem
a proteção da norma mais

Integração dos trabalhadores na Volks realizada no dia 4 de junho de 2007

favorável, ou seja, o reajuste
de 12% e principalmente porque a indústria automobilística atravessa seu melhor

momento na história e os
trabalhadores não irão abrir
mão da ampliação das conquistas e melhores salários.

C URSO

Dirigentes sindicais participam do curso de
Formação em Cajamar
Dirigentes sindicais participaram nos dias 12, 13 e 14
de março do curso “Sociedade e Sindicalismo” promovido pela Escola Sindical Cajamar por meio de um convênio entre a CUT/SP e a central sueca LO.
Representantes de vários
sindicatos da CUT/SP estiveram presentes e Taubaté foi
representada pelos companheiros Fabiano (Alstom),

Juarez (Cameron), Nina
(LG), Mineira (LG), Nadia
(LG), e Alessandra (Pelzer).

O primeiro módulo tratou
sobre a formação de nossa
sociedade, debatendo a his-

tória das lutas dos trabalhadores desde a Revolução Industrial em sua origem até a
Era Getúlio Vargas.
A secretaria de Formação
do Sindicato destaca a importância desse evento tendo em vista a relação dos sindicatos com a sociedade, o
Estado e nossas origens de
organização, além da preparação dos dirigentes sindicais para
a relação Capital - Trabalho.

