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Violência

Luta

Taubaté vive crise na
Trabalhadores na Volks protestam
contra a taxa de juros do Banco Itaú segurança pública sem
precedentes

Sindicato e Comissão de Fábrica estiveram mobilizados pela redução dos juros no Banco Itaú

Os
trabalhadores
na
Volkswagen estiveram mobilizados na terça-feira, dia 24,
pela redução da taxa de juros no cheque especial e nos

empréstimos consignados
praticados pelo Banco Itaú
dentro da empresa.
A mobilização aconteceu
na agência que fica den-

tro do parque industrial da
Volkswagen e que atende os
seus funcionários.
O Sindicato e a Comissão
de Fábrica afirmam que o
Banco Itaú pratica uma taxa
de juros que não vem acompanhando a realidade da
economia brasileira, ficando
acima dos juros praticados
pelos bancos públicos como
a Caixa Econômica Federal.

Cidade

Caged aponta Taubaté como líder de
geração de emprego

A cidade de Taubaté é
considerada a responsável
pelos altos índices de criminalidade no Vale do Paraíba,
sendo que a cidade somente
no mês de junho registrou 9
assassinatos e já acumula 38
vítimas em 2012.
Os números de Taubaté
colocam o Vale do Paraíba
como a região mais violenta do Estado de São Paulo
com 233 assassinatos no
primeiro semestre de 2012,
incluindo as vítimas de homicídios e latrocínios.
Os dados são da própria
Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.
O Governo do PSDB conseguiu acabar com a segurança pública de Taubaté e
do Estado de São Paulo, com
uma crise sem precedentes.
A situação que vivemos
hoje é resultado da falta de
políticas públicas de Educação, da falta de planejamento na formação de nossos
jovens e adolescentes, que
passam pelas escolas tucanas sem aprender nada e
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sem perspectivas profissionais e de futuro, e acabam
seduzidos pelo mundo da
criminalidade.
Os números da violência
também refletem o despreparo de uma Polícia Militar
que atua além do limite de
suas possibilidades.
O povo de Taubaté e de
São Paulo não pode pagar
o preço da omissão e do
descaso do Governo de São
Paulo, que em sua política
de “Estado Mínimo” prejudicou a Educação e formação de toda uma geração de
jovens e deixou nossa população amedrontada com a
escalada da violência.

Caso GM

A cidade criou 1.215 postos de trabalho com carteira assinada nos últimos 12 meses e a tendência é a de ampliação no segundo semestre

Dados divulgados no dia
23 de Julho, pelo Caged
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados),
do Ministério do Trabalho e
Emprego apontam que Taubaté se mantém na lideran-
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ça da geração de empregos
na região.
A cidade criou 1.215 postos de trabalho com carteira assinada nos últimos 12
meses.
A chegada de novos in-

vestimentos no setor do
comércio no segundo semestre pode fazer com que
novos postos de trabalho
sejam gerados, mostrando
o aquecimento da economia de Taubaté e Região

Trabalhadores na GM
vivem dias de incerteza e
preocupação

Mercado

Governo estuda prorrogar o IPI
reduzido para carros
O governo está estudando prorrogar a fase do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) reduzido
para Indústria Automobilística até 31 de outubro. As
informações são do jornal
Valor Econômico.
Se a medida for confirmada, o IPI reduzido que a
princípio vence em 31 de
agosto, irá permanecer por
mais 2 meses.
A medida está em estudo
pela área econômica do governo, e a decisão só será
tomada pelo ministro da
fazenda Guido Mantega, que

no momento está de férias.
Apesar das férias do Ministro, se a prorrogação for
aprovada, só será anunciada
no fim do mês de agosto.

A reunião entre o sindicato de São José dos Campos
e a GM realizada no dia 25
não chegou a nenhuma solução para a manutenção dos
1.500 trabalhadores que estão ameaçados de demissão
com o fechamento do MVA.
Conseguiram apenas adiar
para o dia 04 de agosto a
busca de uma solução para
a crise na GM.
Solução essa que esteve
nas mãos do sindicato e
da prefeitura do PSDB em
2008, quando uma negociação poderia ter garantido os investimentos para
a fábrica da GM de São

José dos Campos.
A administração do PSDB
apenas assistiu a GM desviar
seus investimentos da cidade e em momento algum
se preocupou com o futuro
dos trabalhadores e trabalhadoras de São José dos
Campos e da região.
Enquanto isso, em Taubaté a base metalúrgica aumentou em 509 postos de
trabalho na Ford graças ao
acordo feito pelo Sindicato,
com impacto positivo na
cadeia de fornecedores da
empresa. O mesmo cenário
acontecerá com os investimentos na Volkswagen.
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Campanha Salarial

Metalúrgicos da CUT iniciam mobilizações
na Campanha Salarial 2012
Os Metalúrgicos da CUT
deverão em breve iniciar
as mobilizações nas fábricas pela Campanha Salarial
2012.
A pauta de reivindicações da Campanha Salarial
2012 foi entregue para as
bancadas patronais no final de junho, e até agora
não houve resposta dos
patrões com relação as negociações.
Diante desse posicionamento dos patrões, a FEM/
CUT-SP orientou na semana passada os Sindicatos

Curtas
Confira os Jogos
da 14ª Rodada
do Brasileirão

Eixos da Campanha
Salarial 2012
Reposição da inflação;
Aumento real de salários;
Valorização nos pisos;
Claudemir Monteiro, presidente em exercício do Sindicato: o momento é de mobilização e unidade

filiados a iniciar as mobilizações dos trabalhadores
nas portas de fábrica.
“Este é o momento de
nós nos mobilizarmos, or-

ganizarmos e conscientizarmos a nossa categoria
para a Campanha Salarial”,
disse o presidente da FEM,
Valmir Marques (Biro Biro).

Jornada de 40 horas;
Licença maternidade de
180 dias;

Sábado - 04/08/2012

Seguro de vida;

Palmeiras x Internacional

Flamengo x Atlético-MG
Atlético-GO x Botafogo

Cipas

Portuguesa x Figueirense

Sindicato parabeniza representantes
pelo Dia do Cipeiro

		

Na última sexta-feira, dia
27, comemorou-se o Dia do
Cipeiro. A data celebra o
Dia Nacional de Prevenção
dos Acidentes de Trabalho.
O objetivo é reconhecer
a importância dos Cipeiros
para o movimento sindical,
na luta pela melhoria das
condições de trabalho, saúde e segurança e também

Grêmio x Bahia

na atuação pela organização
dos trabalhadores.

O cipeiro tem de ser a
liderança que organiza os

trabalhadores na luta pela
melhoria das condições de
trabalho. Mas não deve lutar
apenas pelo cumprimento
das leis e das normas de saúde e segurança. Deve visar
também o acumulo de experiências que se transformem
em negociações e em novas
conquistas para um trabalho
mais digno e humanizado.

Mídia

Sindicato exerce o direito de informar os
trabalhadores sobre as Eleições 2012
O Sindicato vem sendo
criticado por algum setores
da velha mídia por sua cobertura jornalística das Eleições 2012.
Sobre essa questão o Sindicato presta o seguinte esclarecimento.
O jornal O Metalúrgico
zela pelo respeito rigoroso
da legislação.
As pautas e a linha editorial deste informativo
são definidas conforme a
constante apuração dos
interesses do trabalhador

metalúrgico, abrangendo
tanto assuntos sindicais
e do mundo do trabalho
quanto da vida em sociedade, como, por exemplo, as
eleições municipais deste
ano.
É evidente que o interesse
dos metalúrgicos nesta eleição, em especial, é maior, em
função da participação de
um membro da categoria na
disputa majoritária.
Mas nem por isso deixaremos de seguir à risca as
regras da legislação.

Domingo - 05/08/2012
Vasco x Corinthians
São Paulo x Sport
Coritiba x Fluminense
Cruzeiro x Ponte Preta
Náutico x Santos

Atleta Bene
vence corrida
em Paraibuna

O atleta Bene venceu na categoria 50 a
54 anos a Corrida de
Montanha de Paraibuna neste domingo, dia
29. O atleta completou
a prova com o tempo
de 1 hora e 09 minutos
com percurso de 12
KM. Bene ficou em 4º
lugar no geral da prova
que teve a participação
de 295 atletas. Parabéns pelo resultado.
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Conquista
Tremembé
Até o dia
12 de agosto acontece a Festa
do
Bom
Jesus
de
Tr e m e m bé, com diversos shows
e atrações no Espaço de
Eventos - Palco Maestro
Quintino. Confira a programação:

Trabalhadores na Iramec aprovam
proposta da PLR 2012
Trabalhadores
na Iramec
aprovam a
proposta da
PLR 2012 em
assembléia
realizada no
último dia 24
de julho na
portaria da
empresa

31/07 - (terça-feira)
22hs - Jota Quest
01/08 - (quarta-feira)
20hs - Augusto Arid
21hs - Dirceu Patrocinio
22hs - Mais que Amigos
02/08 - (quinta-feira)
20hs - Banda Mazza
22hs - Multi Band Show
03/08 - (sexta-feira)
20hs - Ramones Cover
22hs - Luana e Banda

Os trabalhadores na Iramec aprovaram, em assembléia realizada no dia
24 de Julho, a proposta da
PLR de 2012.
A proposta aprovada
apresentou um crescimen-

08/08 - (quarta-feira)
19hs - Hip Hop projeto
fazendo arte
21hs - Banda Sinopse
22hs - Ollecram e Banda
09/08 - (quinta-feira)
19hs - Grupo de Dança
20hs - Garotos do Vale
22hs - Cheiro de Fulô
10/08 - (sexta-feira)
20hs - Jonnie Andrade
21hs - Gustavo Cruz
22hs - Banda Staf
11/08 - (sábado)
20hs - Maikel e Banda
21hs - Exalta Cristo
22hs - Pe. Antonio Maria
12/08 - (domingo)
22hs - Zé Ramalho
24hs - Queima de Fogos

tadoras da região.
Essa é uma nova conquista do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região em sua política de
valorização dos trabalhadores e geração de renda.

Proposta da PLR é aprovada na Mextra
Os trabalhadores na Mextra aprovaram
o acordo da PLR 2012 em assembléia
realizada na sexta-feira, dia 27.
A Mextra tem cerca de 120

05/08 - (domingo)
20hs - Banda Sagrar
22hs - Banda Beatrix

07/08 - (terça-feira)
22hs - Bruno e Marrone

to, ficando para o ano que
vem o pagamento da 2ª
parcela.
A Iramec tem cerca de
230 trabalhadores e atua
no setor de Autopeças,
fornecendo para as mon-

Unidade

04/08 - (sábado)
20hs - Raul Seixas Cover
22hs - The Cafonas Tropical Band e Simony

06/08 - (segunda-feira)
20hs - Netinho
22hs - Iaweh

to de 11 % em relação ao
ano de 2011, e garante na
economia de Taubaté e região, uma injeção de R$
940 mil.
O pagamento da 1ª parcela será no mês de agos-

funcionários e a PLR injeta mais R$ 300
mil na economia.

Social

Governo Federal investe no crescimento
inclusivo e reduz pobreza no Brasil
O nível de pobreza do
Brasil diminuiu 36,5% desde o ano de 2003.
Com à adoção de um modelo de crescimento econômico inclusivo, a implementação de planos sociais
e de distribuição de renda
e com os progressivos aumentos reais do salário mínimo, cerca de 27,9 milhões
de pessoas saíram da situa-

ção de pobreza no país entre 2003 e 2009, e puderam
se incorporar nas camadas
mais baixas da classe média.
O resultado se deve as
principais iniciativas de
transferência de renda,
como o Bolsa Família, que
hoje beneficia 13,3 milhões
de famílias. A valorização
do salário mínimo também
fez com que os grupos na

base da pirâmide salarial tivessem ganhos superiores
à média dos trabalhadores
em geral.
No período de 2003 a
2009 também caiu a proporção de trabalhadores pobres
no país.
Os dados são de um relatório, feito com base nas
pesquisas do Censo Demográfico do IBGE de 2010.

