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C RESCIMENTO

R ECONHECIMENTO

Brasil registra 205 mil novos empregos
formais no país no mês de outubro

O Brasil registrou a criação líquida (saldo entre
contratações e demissões)
de 204.804 vagas de emprego com carteira assinada em outubro.
A
informação
foi
divulgada na última semana

pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, com base no
Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados).
O resultado ficou abaixo
do recorde histórico para
meses de outubro, apurado

no ano passado, com saldo
de 230.956 vagas formais.
Com o resultado de outubro, o país acumula 2,406
milhões de vagas formais
criadas no ano, um recorde
histórico para os dez primeiros meses do ano. O
melhor resultado anterior
em período equivalente, de
2,147 milhões de empregos
com carteira assinada, havia
sido apurado em 2008.
O desempenho do mercado formal já está próximo da meta de geração de
empregos estipulada pelo
governo para este ano, que
é de 2,5 milhões de vagas.
O Ministério do Trabalho
anunciou também que, desde o início do governo
Lula, em 2003, já foram criados 14,929 milhões de
empregos com a carteira
assinada.

A VALIAÇÃO

Lula comemorou as 205 mil vagas de
empregos formais anunciadas
O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva já havia antecipado os dados do Caged
anunciados pelo Ministério
do Trabalho na última semana
O presidente comemorou o resultado ao
compará-lo com o dos Estados Unidos onde, segundo ele, foram abertas 60 mil
vagas a menos no mesmo
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período.
"Não fiz tudo o que era
preciso fazer, mas certamente fiz muito mais do
que muita gente esperava",
afirmou ele.
"Muita gente que passou
pela presidência se pergunta: ´Como é que eu não
pude fazer o que ele fez´",
disse Lula se comparando
aos ex-presidentes.

Os diretores Afonso e Mil, a vereadora Maria Tereza e o assessor político Natal

A Câmara Municipal instituiu, na sessão do dia 17 de
novembro, o mês de abril
como mês comemorativo ao
trabalhador Metalúrgico.
A autora do projeto que
prevê o mês comemorativo
foi a vereadora Maria Teresa
Paolicchi (PSC), que no plenário ressaltou a importância dos metalúrgicos da cidade no desenvolvimento econômico e social da região.
"Nosso município vem se
consolidando nos últimos
anos como grande potência
econômica, sendo que, indiscutivelmente, o setor industrial, que conta com um
grande número de indústrias metalúrgicas, emprega
milhares de trabalhadores
taubateanos, que devem ter
seu trabalho reconhecido",
afirmou a vereadora.
O Brasil vive um ótimo
momento na economia
mundial e de crescimento, e

um dos setores de maior
destaque vem sendo o da
metalurgia, onde o Brasil
está entre os 10 maiores
produtores de aço, com uma
produção de mais de 24 milhões de toneladas por ano,
de acordo com dados da Associação Brasileira de Metalurgia.
Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, “os
vereadores aprovarem um
projeto como este é reconhecer o quanto a categoria é fundamental para a cidade e região”.
As comemorações pelo
Dia do Metalúrgico serão
realizadas por meio de homenagens no mês de abril.
As homenagens devem ser
feitas a três representantes
da categoria, indicados pelo
Sindicato dos Metalúrgicos,
sendo dois metalúrgicos ativos e um metalúrgico aposentado.

I GUALDADE R ACIAL

S AÚDE B UCAL

Clareamento com condições
especiais de pagamento é na
Odontocap
Todos sabemos que saúde
e beleza também estão relacionados
com os dentes e por isso a
Odontocap decidiu nesta
semana disponibilizar aos
sócios do Sindicato dos
metalúrgicos valores especiais para clareamento.
O desconto dos sócios
será mais que especial, basta
apresentar sua carteirinha e/
ou seus dependentes e desfrutar da vantagens da
Odontocap.

Câmara institui o Dia do
Metalúrgico em reconhecimento
à importância da categoria

Faça uma visita a Odontocap
e confira seus benefícios junto à clinica na rua Visconde do
Rio Branco, 635 - Centro Taubaté.
Ou ligue para os telefones
(12) 3624-9054 / 3624-9511
/ 7811-0274 e ID 55*
82*1393.
Vale a pena investir em você
mesmo, e uma boa saúde começa pela boca.

CUT lança cartilha para
celebrar o mês da
Consciência Negra

A Central Única dos Trabalhadores lança neste mês
de novembro, em comemoração
ao
mês
da
Consicência Negra, uma
cartilha sobre legislação e
políticas públicas voltadas à

igualdade racial.
O lançamento acontece
no próximo dia 30 de novembro, em Brasília.
A cartilha reunirá o que
há de mais importante na
legislação brasileira e em
relação às políticas públicas
de combate à discriminação
racial.
Com quatro mil exemplares, o material será distribuído para todo o Brasil,
O material também será
disponibilizado às entidades
e ou sindicatos que quiserem reproduzir uma tiragem
maior em suas regiões.
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Campanha do Natal Sem Fome:
entidades se reúnem na sexta-feira, 26
As entidades assistenciais
se reúnem com a direção
responsável por organizar a
Campanha do Natal Sem
Fome na próxima sexta-feira, dia 26.
A reunião acontece às 10h,
na sede do Sindicato. Será a
última reunião até a realização da Campanha.
O objetivo da reunião é

definir os últimos detalhes
para a arrecadação de alimentos que acontecerá nas
ruas da cidade no dia 12 de
dezembro, das 9h às 14h.
As entidades que tiverem
interesse em participar da
Campanha ainda podem participar desta reunião.
Esta será a 7ª edição da
Campanha do Natal sem

Fome, e a expectativa é de
fazer uma grande arrecadação de alimentos para beneficiar mais de 5 mil pessoas
que são atendidades pelas
entidades assistenciais.
As doações também poderão ser entregues pela comunidade na sede do Sindicato,
que fica na rua Urupês, 98, no
bairro Chácara do Visconde.

Curtas
Confira os
resultados da
36ª rodada do
Brasileirão
2010

E CONOMIA

13º salário vai injetar R$ 153,2 milhões
na economia de Taubaté, aponta Dieese

DIA 20 - 36ª rodada
Flamengo 2x1 Guarani
Prudente 1x1 CearáGrêmio 3x1 Atlético-PR

De acordo com levantamento feito pela Subseção
do Dieese do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região, até o final de 2010
devem ser injetados na economia cerca de R$ 153,2
milhões em conseqüência do
pagamento do 13º salário
dos trabalhadores com carteira assinada na cidade de
Taubaté.
Segundo o Dieese, 85.259
trabalhadores serão beneficiados com o pagamento do
13º salário, de acordo com
dados da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) e
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(CAGED), ambos do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
O 13 ° salário dos trabalhadores formais de Taubaté
apresenta um acréscimo de
cerca de R$ 24 milhões em

DIA 21 - 36ª rodada
S.Paulo1x4 Fluminense
Palmeiras0x2AtléticoMG
Botafogo1x2Internacional
Vitória 1x 1 Corinthians
Cruzeiro 3 x 1 Vasco
Goiás 1x 4 Santos
Avaí 3 x 0 Atlético-GO

Os trabalhadores metalúrgicos deverão injetar R$ 70 mi, dos 153,2 milhões

comparação a 2009, ou seja,
um crescimento de 18,6 %
no total de dinheiro injetado na economia da cidade e
região.
Os trabalhadores das indústrias metalúrgicas do município deverão injetar cerca de R$ 69,7 milhões, dos
153,2 milhões. Este valor re-

presenta 45,5% do total a ser
injetado, mostrando a força
e representatividade do setor para a economia do município.
Dos cerca de 85.259 trabalhadores com carteira assinada que devem ser beneficiados pelo pagamento do
13º salário, aproximadamen-

te 40.562 são trabalhadores
do setor de serviços, o que
corresponde a 47,6% do total. Os trabalhadores das indústrias metalúrgicas (19.370
pessoas) correspondem a
22,7% do total.
Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região, Isaac do
Carmo, o bom momento da
economia brasileira é responsável pelo crescimento
da injeção do 13º salário.
"Sem dúvida o governo
Lula adotou uma postura
econômica que foi fundamental para superar a crise
internacional, mantendo a
economia aquecida, promovendo a geração de empregos e renda para a população, que por sua vez manteve outros setores como
o comércio e os serviços
em alta", disse o presidente Isaac.

P REVENÇÃO

Esta semana tem Sipat na Autometal,
É a vez dos
Daruma e na Mubea. Participe!!! trabalhadores
na
Acontece nesta semana, a
SIPAT( Semana Interna de
Prevenção de Acidentes)
nas empresas Autometal,
Pfaudler e Mubea.
A Sipat da Autometal e da
Pfaudler acontece de 22 a 26
de novembro e a da Mubea
vai até o dia 27 de novembro.
Durante a semana serão
realizadas palestras alertando sobre os riscos dentro e
fora do ambiente de trabalho e a saúde do trabalha-

dor além de algumas atividades recreativas, sorteios e
concursos.
A da Autometal traz como
tema “Saúde e Segurança,
Um Direito e Dever de Todos”. “Qualidade de Vida” é
o tema da Sipat na Pfaudler.
Qualquer dúvida, entrar
em contato com os membros da Cipa das empresas,
responsável pela organização do SIPAT.
Participe desse importante evento!!!

Daruma e na Ford
elegerem suas Cipas

O Sindicato informa que
haverá eleição da CIPA das
empresas Daruma ( dia 25
de novembro) e Ford (dia
29 de novembro). As inscrições para ambas as votações já foram concluídas.
Serão eleitos 08 (oito)
membros titulares e 06
(seis) membros suplentes.
Não deixem de Participar e exercer o direito ao
voto.

Trabalhadores da
S.M Sistemas
Modulares são
destaque no
futebol society

O time de futebol de 7
Society da SM Sistemas
Modulares, após passar
da fase Municipal, agora
também avançou pela fase
Regional da Copa SESI de
Futebol de 7 Society do
Estado de São Paulo ao
derrotar o time da empresa Kimberly, de Mogi das
Cruzes, neste domingo,
21 de novembro. O placar foi de 7 a 4 para o time
de Taubaté. Agora a equipe da SM enfrentará o
time da empresa Delbrás
de São José dos Campos,
com Alex, Anderson, Carlos, Emerson, Fabinho,
Maicon, Matheus, Rogério, Glauber, Ricardo, Marcos, Wallace e Samuel,
auxiliados por Emerson
Santos.
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Agenda Cultural
TEATRO

Neste domingo, dia 28
de novembro, às 19h, está
em cartaz a peça "A Morte é uma piada" espetáculo de Renato Prieto. Uma
produção da At Produções com apresentação
única no Teatro São Joaquim Unisal, em Lorena.
Informações e reservas
poderão ser obtidas pelos
telefones (12) 8153-1210,
(12) 9131-2248 e (12)
3633-5966. Os sócios do
Sindicato e seus dependentes tem desconto especial.
Dança
Os alunos de ballet da Escola Escola
Municipal
de Artes Maestro
Fêgo Camargo de Taubaté se apresentam nos dias 24 e 25
de novembro no Teatro
Metrópole. Trata-se de
uma dança com o nome
"Pintores Brasileiros". O
espetáculo começa às
20h, entrada gratuita e recomendação etária livre.
Mais Informações: (12)
3624- 5915.
FOLIA
Participe
da grande
feijoada,
show com
o Grupo
Entre Amigos e mais
DJ
Edu
Zottini e DJ Alex Cristiano,
além de Camarote com
Whisky e Energético Free,
área de Descanso com
sombra, redes e sorvetes
free, área de relaxamento,
Espaço beleza para mulher.
O evento começa às 14h,
dia 27 de novembro, no Sítio Quiririm. Mais Informações pelo telefone
(12)3681-1778.
Fonte: At Produções,
Guia Taubaté e PindaVale.

C RESCIMENTO

Trabalhadores na Alstom aprovam
PLR com crescimento de 16.6%
Os trabalhadores na Alstom de Taubaté aprovaram
em assembléia a proposta
para o valor final da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) 2010.
O valor aprovado pelos
trabalhadores representa um
crescimento de 16,6% em
relação à PLR de 2009 para
os trabalhadores na Alstom.
A aprovação aconteceu na
tarde da última quinta-feira,
dia 18.
O acordo aprovado injeta
cerca de R$ 4,5 milhões na
economia de Taubaté e Região.
Os trabalhadores conquistaram a PLR na Alstom
depois de um intenso processo de negociações, que
envolveram 6 reuniões

O crescimento apontado no valor da PLR 2010 é resultado da unidade dos trabalhadores na Alstom

com a direção da empresa
e a mobilização dos trabalhadores.
Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região, Isaac do
Carmo, a proposta repre-

senta uma grande conquista para os trabalhadores e
segue a política do Sindicato pela geração de renda
para a categoria.
"É uma conquista importante porque contemplou a

reivindicação da categoria
diante da produtividade da
empresa que é resultado direto da atuação dos trabalhadores na Alstom", disse o presidente Isaac.

S OLIDARIEDADE

São Luiz do Paraitinga recebe doação dos trabalhadores
na Alstom para ajudar na restauração da cidade
Os trabalhadores na Alstom também aprovaram na
assembléia da última quintafeira, 18, a doação de R$
10,00 de cada trabalhador da
empresa para a ONG Amigos de São Luiz do Paraitinga.
A doação dos trabalhadores tem como objetivo ajudar na restauração da cidade.
O Sindicato conquistou
também, por meio de negociação, que a empresa se
comprometesse a doar o
Promotor Ozório Nunes, presidente da
ONG Amigos de São Luiz, ao lado do
presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, fala
da importância da doação dos trabalhadores
durante a assembléia. Abaixo, trabalhadores
aprovam a doação de R$ 10,00

mesmo valor total arrecadado pelos trabalhadores.
A fiscalização do valor doado será feita pela Comissão
de PLR e pelos diretores do
Comitê Sindical na Alstom.
Este é mais um gesto de
solidariedade dos metalúrgicos de Taubaté e que soma
às várias ações já realizadas
pelo Sindicato em prol dos
moradores de São Luiz do
Paraitinga.
A ONG Amigos de São
Luiz do Paraitinga atua na recuperação da cidade, que foi
atingida em janeiro deste
ano por uma enchente que
marcou para sempre a história da cidade e a vida dos
moradores.

AS NEGOCIAÇÕES DE PLR DOS TRABALHADORES NA VOLKSWAGEN, NA LG E NAS DEMAIS EMPRESAS
CONTINUAM E DE FORMA INTENSIFICADA NESTA SEMANA. A DIREÇÃO DO SINDICATO TEM COMO META
FINALIZAR AS NEGOCIAÇÕES ATÉ O FINAL DO MÊS DE NOVEMBRO.

