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Taxa de desemprego cai para 13,7%
em outubro, mostra Dieese
A taxa de desemprego nas
seis regiões metropolitanas
pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) ficou em 13,7%
em outubro, abaixo dos 14,4%
registrados no mês anterior.A
taxa do mês passado, no entanto, segue superior à registrada no mesmo mês de 2008,
quando era de 13,4%.
O número de desempregados nas seis regiões (Distrito Federal, Belo Horizonte,
Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo) foi estimado em 2,756 milhões de pessoas em outubro, 133 mil a
menos que no mês anterior.
A queda foi resultado da criação de 225 mil ocupações
e da entrada de 91 mil pessoas no mercado de trabalho.

Queda foi resultado da criação de 225 mil empregos no mercado de trabalho

O total de ocupados foi estimado em 17,386 milhões
de pessoas.
Mais uma vez, o setor que
mais criou vagas no período
foi o de serviços, com 141 mil
postos de trabalho - uma
expansão de 1,5%. Também
foram criadas vagas no comércio (32 mil), indústria (30
mil), construção (14 mil) e

outros setores ( 8 mil).
De acordo com o levantamento, a taxa de desemprego total diminuiu em praticamente todas as regiões
onde a pesquisa é realizada,
com destaque para Porto
Alegre e São Paulo. Em São
Paulo, o indicador passou de
14,1% para 13,2% na mesma
comparação.

M ERCADO

Governo beneficia com redução de IPI
setor de móveis e carros Flex
O Governo Lula decidiu
na semana passada extender
até o final de março a redução da alíquota do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) para os automóveis com motor flex, que são
movidos a álcool e a gasolina, e aqueles movidos exclusivamente a álcool.
Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, a
medida tem como objetivo
estimular a inovação e o desenvolvimento tecnológico
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do setor, recompensando
os veículos que poluem
menos e rendem mais.
O ministro Mantega chegou a sugerir a criação de um
“selo verde” para os automóveis, como forma de medir o consumo e a emissão
de gases dos veículos nacionais.
A frota de carros Flex no
Brasil já supera a marca de
80% de participação no mercado de automóveis.
Outro setor beneficiado

com a redução do IPI é o de
móveis. O ministro pediu
para que as empresas aproveitem o "embalo" dado
pela desoneração para baixar um pouco mais a margem de lucro e aquecer ainda mais o mercado doméstico de móveis.
A construção civil também
teve prorrogada a desoneração de material até junho
de 2010. Nesse caso, a medida visa manter o aquecimento do setor.

Sindicalizado tem
desconto em ingresso
para filme sobre Lula
Os trabalhadores sindicalizados já podem adquirir ingressos para o filme "Lula, o
filho do Brasil" pelo preço
simbólico de R$ 5.
Basta apresentar a carteirinha que comprove a filiação a qualquer sindicato do
País nas bilheterias das redes
Cinemark, UCI e Grupo Severiano Ribeiro.
A promoção é válida até o
dia 3 dezembro.
No ato da compra, o trabalhador deverá escolher
data e hora da sessão pretendida, observando o período
da exibição (entre 1 e 7 de
janeiro de 2010).
Para consultar dias e horários da apresentação do filme, consulte os sites
w w w. c i n e m a r k . c o m . b r
www.ucicinemas.com.br e
www.severianoribeiro.com.br
Nesta quinta-feira dia 3 de
dezembro, às 21h, a Central
Única dos Trabalhadores promove a pré-estréia da obra
em São Paulo para 430 convidados.

A exibição ocorrerá no
histórico cinema Marabá, na
esquina da avenida Ipiranga
com a São João, região central da cidade de São Paulo.
O filme
Com direção de Fábio Barreto, "Lula, o filho do Brasil",
retrata a vida do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva desde o nascimento, em 1945,
no sertão de Pernambuco,
até a formação do líder sindical nas fábricas e no Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC, em 1980, três anos antes de participar da fundação
da CUT.

S OCIAL

Trabalho infantil cai no Brasil,
aponta seminário

E NSINO

UNIMES VIRTUAL: formação
ao alcance de todos
A UNIMES VIRTUAL oferece em seu pólo na sede do
Sindicato uma excelente opção de formação profissional
para os sócios e seus dependentes.
A UNIMES VIRTUAL tem
cursos de Bacharelado em
Administração e Ciências
Contábeis; curso superior
em Gestão de Petróleo e
Gás; e Licenciatura em Artes
Visuais, Ciências Biológicas,
Ciências Sociais, Filosofia,
Física, Geografia, História,
Matemática, Letras, Pedagogia e Química.
Além disso você também
pode optar pelos cursos de

Tecnologia em Gestão da
Produção Industrial e Tecnologia em Logística.
Venha conhecer nosso
pólo na sede do Sindicato e
não perca esta chance de
aprimoramento profissional.
Informações pelo telefone
(12) 3633-4601.

Um seminário realizado na
Câmara dos Deputados em
Brasília na semana passada
analisou os 15 anos do Fórum
de Erradicação do Trabalho
Infantil e indicou que, nesse
período, houve redução de
47,5% no índice de trabalho
infantil. Os dados disponíveis
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
apontam que a redução aconteceu entre 1992 e 2008.
O seminário foi realizado
comissões de Trabalho, de
Direitos Humanos e de Educação e Cultura da Câmara
dos Deputados.
Para o Fórum Nacional de

Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil (Fnpeti), ao
longo desses anos várias
medidas implementadas
pelo Estado brasileiro "provocaram uma mudança de
paradigma" no enfrentamento do problema. "Em 2008,
por exemplo, decreto assinado pelo governo Lula (nº
6.481) aprovou a lista das
piores formas de trabalho
infantil e orientou a fiscalização contra essa prática. Em
2009, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) rejeitou a PEC 191/00, que propunha a redução da idade
mínima para o trabalho.
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Campanha do Natal sem Fome conta com
postos fixos de arrecadação de alimentos
A Campanha do Natal sem
Fome contará com postos fixos de arrecadação de alimentos não-perecíveis que
beneficiarão milhares de pessoas atendidas pelas entidades assistenciais participantes
da campanha.
Confira no quadro ao lado
os locais onde você já pode
entregar as suas doações de
alimentos. As doações devem
ser entregues até o dia 11 de
dezembro.
A Campanha já tem a participação confirmada de mais
de 30 entidades assistenciais
e a expectativa da organização é de aumentar a arrecadação de 11 toneladas obtidas na Campanha de 2008.

Neste ano, a arrecadação
de alimentos acontecerá no
dia 13 de dezembro nas ruas
dos bairros do Alto do Cristo e na Gurilândia.
"Convidamos as entidades
assistenciais a participar desta mobilização de solidariedade e convocamos a população para que já preparem
suas doações que vão atender a milhares de pessoas carentes neste final de ano", afirmou o diretor cultural do Sindicato, Raimundo Dias Pires,
o Baiano.
Os preparativos estão na
reta final, e o Sindicato realiza nesta semana a última reunião de organização da Campanha do Natal sem Fome.

Veja onde você
pode fazer suas
doações para a
Campanha do
Natal sem Fome

! Nas unidades 1 e 2
da Anhanguera
Educacional

!No SESI de Taubaté
! Na sede do Sindicato
dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região

! Nas fábricas com
Comitês Sindicais de
Empresas.

S AÚDE

1º Encontro Estadual de Saúde debate o Nexo Técnico
Epidemiológico Previdenciário no ramo metalúrgico
O Sindicato promove em
parceria com a CNM/CUT e
a FEM/CUT-SP o 1º Encontro
Estadual de Saúde - São Paulo
na sexta-feira, dia 11 de dezembro, no horário das 9h às
18h na sede da entidade.
O objetivo deste encontro
é debater e difundir com Cipeiros e dirigentes sindicais
informações sobre a aplicação do NTEP (Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário) e do FAP (Fator Acidentário Previdenciário) por

ramo econômico.
O evento busca um debate
crítico sobre a realidade das
doenças e acidentes do trabalho, bem como as políticas de
vigilância em saúde do trabalhador no âmbito estadual.
O encontro contará com a
presença do presidente da
CNM/CUT, Carlos Alberto
Grana, do secretário de Saúde da CNM/CUT, Edson Rocha, do representante do Instituto Nacional de Saúde do
Trabalho/CUT, Gilberto Salvi-

ano da Silva, e ex-sindicalista
e assessor do Ministério da
Previdência Social do Departamento de Saúde Ocupacional, Domingos Lino.
Para o presidente Isaac do
Carmo, o evento será uma
grande oportunidade debater
a ação sindical em relação à
saúde do trabalhador. "É importante recebermos em Taubaté esse encontro, pois se
trata de um tema fundamental
para a qualidade de vida dos
trabalhadores”, afirmou Isaac.

F UTEBOL

Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário:
é uma metodologia que tem o objetivo de identificar quais
doenças e acidentes estão relacionados com a prática de uma
determinada atividade profissional pelo INSS.
Com o NTEP, quando o trabalhador adquirir uma enfermidade
inteiramente relacionada à atividade profissional, fica qualificado
o acidente de trabalho.
Fator Acidentário de Prevenção:
é um mecanismo adotado pela Previdência Social para aumentar ou diminuir as alíquotas de contribuição das empresas ao
Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), em função dos índices de
acidentalidade.

C IDADANIA

Torneio comemora os 50 anos do Sindicato
O Sindicato realiza em parceria com o SESI de Taubaté
o Torneio de Futebol Society que faz parte do calendário de comemorações dos 50
anos do Sindicato.
O torneio acontecerá no
SESI Taubaté no domingo dia
6 de dezembro, a partir das
8h, e também marca a inaguração do campo de Futebol
Society da unidade do SESI.
Segundo o vice-presidente
do Sindicato, Claudemir
Monteiro, o Mil, o torneio vai
contar com a participação de
trabalhadores em 16 equipes,
entre elas Comau, Daruma,
Cameron, SG, Ford, LG, Volks, Pelzer, Alstom, Autoliv,

Entenda o que é o NETP e o FAP

Vice-presidente Mil e o coordenador de esportes do SESI Taubaté, Paulo Pera

Ceva, Citab, Daido, IFF e Metalbages.
“O objetivo deste torneio
é promover uma integração
entre os trabalhadores nas
empresas, não só do ramo
metalúrgico, mas de outros
setores que também movi-

mentam a indústria em nossa cidade, além de comemorar os 50 anos de nosso Sindicato”, disse Mil.
O SESI de Taubaté fica na
avenida Voluntário Benedito
Sérgio, nº 710, no bairro da
Estiva. Prestigie!!!

SEST/SENAT promove ação
de lazer e cidadania
O SEST/SENAT (Serviço
Nacional do Transporte) realiza no dia 5 de dezembro,
das 8h às 13h, em Taubaté o
evento Transporte e Cidadania, com atividades de esporte, lazer, cultura, recreação,
educação para a saúde, ações
cívicas e de atendimento ao
cidadão.
O evento terá serviços de
saúde como avaliação bucal,
aferição de pressão arterial,
teste de glicemia, avaliação
nutricional e corte de cabelo.
Também haverá serviços de
emissão de Carteira de Trabalho, Cadastro no Emprega São

Paulo e orientações jurídicas.
Além disso o evento contará com muitas atrações para
as crianças.
O SEST/SENAT de Taubaté
fica na avenida Isauro
Moreira,s/n, no bairro da Itaim, ao lado da Sabesp.
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Agenda Cultural
BAILE
A ADC
Ford realiza o Baile
do Hawai
no próximo sábado,
dia 5 de dezembro, O baile acontecerá à beira da piscina e contará com a animação do
conjunto Musical Star
Band.
Informações na secretária da ADC Ford ou pelo
telefone (12) 3622-7157.

S ERVIÇO
Não perca os
últimos dias para
a inscrição no
vestibular da
Unitau

D ESENVOLVIMENTO

E

RENDA

PLR dos metalúrgicos injetam R$ 84,3 milhões
na economia de Taubaté em 2009
As negociações de PLR
(Participação nos Lucros e
Resultados) feitas pelo Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região em 2009
garantiram a injeção de mais
de R$ 84,3 milhões na economia de Taubaté e Região.
O total das negociações de
PLR teve um aumento de
4,5% em relação a 2008.
Com relação a 2007 o aumento é de 50%, quando foram injetados R$ 56 milhões
na economia.
Para o presidente Isaac do
Carmo, a injeção destes R$
84,3 milhões na economia
mostra a seriedade do Sindicato na busca pelo desenvolvimento econômico de nossa região.
“Tivemos turbulências na
economia no início deste
ano, mas com as medidas de
combate à crise internacional do Governo Lula foi garantido o aquecimento da
produção e nós conseguimos
garantir acordos de PLR que
contemplaram os trabalha-

Acordos de PLR
continuam sendo
fechados a
todo vapor

Trabalhadores aprovam a PLR 2009 na Volkswagen no dia 19 de novembro

Assembléia aprova a proposta na unidade da Gestamp do Piracangaguá

dores com valores dignos”,
disse o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo.
A valorização das PLRs é
uma das principais bandeiras
de luta do Sindicato e da

CUT (Central Única dos Trabalhadores), garantindo aos
trabalhadores índices de
acordo com a realidade da
produção e resultados das
empresas.

Nas últimas semanas
foram fechados acordos
importantes de PLR para
a nossa categoria.
Entre os acordos estão
os dos trabalhadores na
Volkswagen, na Gestamp, na Steelcoat e na
Continental, injetando
R$ 47,7 milhões na economia, o que representa 76,5% do total de R$
84,3 milhões injetados.
A conquista dos acordos de PLR vem mostrando a importância da
unidade e disposição de
luta dos trabalhadores,
bem como a responsabilidade dos metalúrgicos com o desenvolvimento econômico de
nossa cidade e Região.

C RESCIMENTO

Volks vai investir R$ 6,2 bilhões nas plantas
de Taubaté, São Carlos e ABC entre 2010 e 2014
As inscrições para o Vestibular 2010 da UNITAU
(Universidade de Taubaté)
se encerram na próxima
segunda-feira, dia 7 de dezembro.
A taxa de inscrição é de
R$ 70,00 e as provas
acontecem no sábado, dia
12 de dezembro, das 14 h
às 19h (para todos os cursos) e no dia 14, terça-feira, acontece a prova específica de Educação Física.
O manual do vestibulando é gratuito e também
está disponível no site
www.unitauvest.com.br
As inscrições podem ser
feitas pela Internet ou pessoalmente no SAV UNITAU (Serviço de Atendimento ao Vestibulando),
que fica na Rua Barão da
Pedra Negra, 162, no centro de Taubaté, se segunda à sexta-feira, das 8h às
21h, e no sábado, das 9h
às 13h.
Informações pelo telefone 0800557255.
Não perca essa oportunidade!!!

A Volkswagen anunciou na
semana passada que vai investir R$ 6,2 bilhões em suas plantas de Taubaté, São Carlos e
ABC com objetivo de ampliar
sua capacidade industrial no
Brasil entre 2010 e 2014.
Segundo a montadora, 60%
dos recursos serão destinados para novos produtos e
40% para capacidade industrial das três plantas.
O investimento da Vo-

METALÚRGICOS

DA

lkswagen na planta de Taubaté só está sendo possível graças aos acordos que foram
feitos pelo Sindicato e aprovados pela categoria em anos
anteriores, e que possibilitaram a vinda de novos produtos (novo Gol e Voyage) e a
geração de postos de trabalho.
“O Sindicato vai acompanhar de perto a aplicação
destes investimentos na plan-

Volks quer chegar à marca de 1 milhão de veículos vendidos por ano até 2014

ta de Taubaté para que eles
se concretizem em contratações e geração de postos de

trabalho para os metalúrgicos”, disse o presidente Isaac do Carmo.

CUT

Plenárias da CNM/CUT e FEM/CUT-SP definem
os rumos do ramo metalúrgico para 2010
Nesta semana serão realizadas as plenárias estatutárias da
CNM/CUT (Confederação
Nacional dos Metalúrgicos da
CUT) e da FEM/CUT-SP (Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT) em São Bernardo do Campo.
De 30 de novembro a 02 de
dezembro acontece a plenária da FEM/CUT-SP, e a plenária da CNM/CUT será realizada de 02 a 04 de dezembro.

As plenárias serão realizadas na nova sede conjunta da
FEM/CUT-SP e da CNM/
CUT em São Bernardo do
Campo, que será inaugurada
oficialmente no dia 02 de
dezembro, às 19h.
O encontro da FEM/CUTSP terá como objetivo fazer
um balanço do mandato e
apontar os principais desafios do ramo metalúrgico cutista no Estado de São Paulo

para 2010.
A plenária da CNM/CUTtem o objetivo de apresentar as diretrizes para o período que antecederá o 8º
Congresso dos Metalúrgicos
da CUT e também para municiar os metalúrgicos para a
intervenção no cenário nacional em 2010.
Para os metalúrgicos da
CUT coloca-se novamente a
urgência de assumirmos o

papel de protagonistas, de
atores históricos nas lutas e
na atuação sindical, para interferir de forma concreta
nas decisões e rumos da política de desenvolvimento
econômico, industrial, social
e ambiental do país, por meio
da defesa de todas as políticas que interfiram diretamente na diminuição e na extinção das desigualdades no
Brasil.

