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Agenda positiva de combate à
crise garante mais de 800
empregos em Taubaté
O presidente do Sindicato,
Isaac do Carmo, participou
nesta quinta-feira, dia 12, da
cerimônia de doação de áreas pela Prefeitura para seis
empresas no município com
a geração de mais de 800
empregos diretos.
Entre as empresas beneficiadas está a Equipsteel Equipamentos Industriais, empresa metalúrgica de calderaria
e usinagem que vai gerar cerca de 130 empregos.
Esta ação faz parte da agenda positiva de combate à crise discutida entre o Sindicato dos Metalúrgicos e a Prefeitura, buscando a geração
de empregos e a vinda de
novos investimentos para a
cidade.
Durante a assinatura das
doações de áreas, o prefeito
Roberto Peixoto anunciou a
construção de uma loja da
rede atacadista Makro, que
deve gerar 250 postos de trabalho e com inauguração
prevista para o mês de maio.
Peixoto disse ainda que a
fábrica do Grupo Vicunha já
está em vias de ser implantada e que também neste ano
será construído um novo
shopping Center nas proximidades da LG Electronics,
que deve gerar cerca de 5 mil
empregos, segundo o prefeito.
"Estamos fazendo a nossa
parte no combate à crise, bus-
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Banco Central reduz taxa de
juros para 11,25% ao ano

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco
Central anunciou na semana passada a redução da
taxa de juros Selic de 12,
75% para 11,25%.
Segundo analistas, a redução é reflexo da queda do
PIB em 3,6% no último tri-

mestre de 2008, anunciada
pelo IBGE.
A taxa de juros é o instrumento que o Banco Central tem para contralar a inflação. Se os juros caem, a
população tem maior acesso ao crédito e consome
mais.

O PINIÃO

Para a CUT redução da taxa
deveria ter sido maior
O presidente Isaac e o prefeito Peixoto durante o anuncio das doações de área

cando trazer para o município a geração de mais empregos para a população", disse
Peixoto.
Para o presidente Isaac do
Carmo, essa atuação conjunta dos diversos setores da
sociedade, como o poder público, o legislativo municipal
e o movimento sindical vão
permitir que a cidade e a região possam enfrentar a crise econômica.
"A indústria automobilísti-

ca, por exemplo, já está se
recuperando e isso vem permitindo a recuperação dos
empregos nas empresas de
autopeças, como aconteceu
na KMAB, com a recontratação de 38 trabalhadores. O
Sindicato vai continuar fazendo a sua parte e buscando
através de acordos e negociações as alternativas contra a
crise que não passem por demissões e reduções de salário", disse o presidente Isaac.

M UNICIPAIS

Servidores de SJCampos
tem nova diretoria
O Sindicato dos Servidores
Municipais de São José dos
Campos tem uma nova diretoria, que tem como presidente a companheira Marcia
Vanzela.
O resultado da eleição demonstrou a força da base
Cutista entre a categoria dos
servidores municipais e temos a certeza que a diretoria eleita continuará a luta
contra a máquina da Prefeitura do PSDB e do prefeito
Eduardo Cury.
Aproveitamos também
para parabenizar a companheira Betinha, que durante
sua atuação frente ao Sindi-

Para o presidente nacional da CUT, Artur Henrique corte deveria ser maior

Em nota oficial a CUT
afirmou que a redução da
taxa de juros deveria ter
sido maior que 1,5%.
“A queda da taxa básica
de juros era a única posição aceitável diante da conjuntura, embora devesse ter
sido maior”, afirma a nota.
A CUT defende ainda o
controle social do Copom,
com a inclusão de repre-

sentantes do setor produtivo nos debates e decisões
do Comitê.
A central ainda considera que para acelerar o processo de redução da Selic,
são necessárias quedas
mais acentuadas e menor
espaço de tempo entre as
reuniões do Copom que
atualmente são realizadas a
cada 45 dias.

M ETALÚRGICOS

Chapa 1 vence eleição em
São José dos Campos

cato conduziu grandes lutas
e embates pelos direitos dos
servidores municipais de São
José dos Campos.

A eleição para a nova diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos de São José
dos Campos, realizada nos
dias 11 e 12 de março, foi
vencida pela Chapa 1, ligada
à atual direção da entidade.
A Chapa 1venceu com
69,08% dos votos válidos, o
equivalente a 7.126 votos.
A Chapa 2, da CUT, obte-

ve 25,98% com 2.680 votos
e a Chapa 3, da Força Sindical, teve 4,94% com 510 votos.
A CUT espera que a diretoria eleita cumpra seu compromisso de lutar pela defesa dos direitos dos trabalhadores e desenvolva políticas responsáveis de combate à crise econômica.
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Curtas

Dados do Caged mostram recuperação
do emprego em fevereiro
O ministro do Trabalho,
Carlos Lupi, afirmou na semana passada que os dados
preliminares do Caged (Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados) revelam
uma recuperação do nível de
emprego no Brasil no mês
de fevereiro.
Na avaliação do ministro
do Trabalho, o número de
empregos deve inverter o
saldo negativo de 100 mil
demissões em janeiro.
A tendência do Caged está
de acordo com a agenda positiva de combate à crise que
está sendo implementada em
Taubaté, com ações conjuntas entre o Sindicato e a administração municipal.
“Essa tendência de recuperação dos empregos pode

Confira os
jogos da 15ª
rodada do
Paulistão 2009

Domingo, 22 de
Março, todos os
jogos às 16h
O número de empregos deve inverter saldo negativo de 100 mil demissões em janeiro, segundo o Ministério do Trabalho

ser avaliada nas gerações de
empregos anunciadas pela
Prefeitura na semana passada. Com as doações de área

anunciadas na semana passada em Taubaté e novos investimentos, temos a perspectiva de gerar cerca de mil pos-

Corinthians x Santos
Guara x Palmeiras
Paulista x São Paulo
Marília x Oeste
Ponte Preta x Barueri
Noroeste x Bragantino
Ituano x Portuguesa
Mogi Mirim x Guarani
Mirassol x São Caetano
Botafogo x Santo André

tos de trabalho nos próximos
meses”, afirma o presidente
do Sindicato, Isaac do Carmo.

D OCUMENTO

Maiara Baggio

Seminário ABC do Diálogo e do Desenvolvimento
termina com Carta para superar a crise

Setores empresariais, políticos e sociais estiveram reunidos em São Bernardo para debater ideias e propostas

O Seminário ABC do Diálogo e do Desenvolvimento, realizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC e diversas entidades
da sociedade civil terminou
com a decisão de superar a
crise econômica por meio

da valorização da negociação, do trabalho, da produção, das pessoas e da cidadania, tendo como valores
fundamentais a pluralidade,
o respeito à pessoa humana e a democracia.
Durante dois dias, repre-

sentantes de setores empresariais, políticos e sociais do
ABC e do País estiveram reunidos em São Bernardo para
debater ideias e propostas de
ações de curto, médio e longo prazos para combater a
crise econômica.

“Todos os consensos resultantes das discussões realizadas nos grupos de trabalho ou mesmo outros tópicos que merecem um período mais prolongado de
debate comporão material
de trabalho para a reinstalação imediata da Câmara
Regional do Grande ABC,
que será o fórum de articulação para a consolidação e
implementação das propostas anexas a essa carta. O
sucesso de nossas ações
permitirá que saiamos desta crise mais fortes e unidos do que quando entramos”, afirma o documento
elaborado ao final do Seminário.

Taubaté define
16 jogadores
para 2009

C AMINHO

Participantes do Seminário
promovido no ABC formaram um consenso de que é
preciso continuar com os
investimentos e fortalecer o
mercado interno para superar a crise econômica.
A ministra chefe da Casa
Civil, Dilma Rousseff, disse
que o governo federal vai
continuar a ser agressivo nos
investimentos para incentivar

o desenvolvimento e combater os efeitos da crise econômica mundial. "O governo
Lula vai manter essa política
em ações como o como o
PAC, que receberá cerca de
R$ 500 bilhões nos próximos
quatro anos, principalmente
em obras de saneamento e
infraestrutura", disse ela.
“O mercado interno vai
segurar a produção do setor

automotivo”, disse o presidente da Anfavea, Jackson
Schneider.
O prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho,
pediu maior presença do
BNDES na região do ABC e
mais flexibilidade do banco
na concessão de empréstimos, além de uma redução
maior na taxa de juros pelo
Banco Central.

Raquel Camargo

Participantes do seminário apontam saídas
para a crise econômica

Ministra Dilma Rousseff

O Taubaté encerrou na
sexta-feira, 13, as avaliações. Dos 20 atletas que
passavam por testes, quatro foram selecionados.
São eles: Danilo, lateral
direito, que veio do
Americana de Campos;
Dedé, zagueiro, que veio
do Atlético Paranaense;
Kaiã, volante, do Americana de Campos; e Tiaguinho, atacante, do Juventus.
Além deles, já estão
definidos também: Douglas, lateral (ex-Barueri);
Amaral, lateral (ex-Barueri); Wesley, zagueiro
(ex-Osasco); Leonardo,
zagueiro (ex-Brasil de
Pelotas); Bruno, lateral
esquerdo (ex-São Caetano); Renato, volante (exOsasco); Gabriel Portela, volante (ex-Barueri);
Nandinho, meia (ex-Taboão); Tales, atacante
(ex-Barueri); Butrago,
atacante (ex-Uberlândia); Wallace, atacante
(ex-Cruzeiro de Porto
Alegre); e Bruno Dantas,
goleiro (ex-Taboão).
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Agenda Cultural
OFICINA
O Sesc
Taubaté
promoverá, nos
dias 19
de março e 4 de
abril, o
Projeto
Sabor Cultural. Na edição
deste mês, o tema abordado será “Cozinha Caiçara:
o sabor que vem da terra
e do mar”.
A programação visa traçar um perfil da cultura gastronômica litorânea do sul
do Rio de Janeiro ao Paraná, bem como sua história.
O Sesc Taubaté fica na
Avenida Milton de Alvarenga Peixoto, 1264, Esplanada Sta. Terezinha - (12)
3634-4000 - Taubaté.
FESTIVAL
Até o
dia 12 de
a b r i l
acontece
em Santo
Antonio
do Pinhal
o 9º Festival da
Truta. Durante os dias do
festival, os restaurantes e
estabelecimentos credenciados oferecem ao visitante um prato preparado
com truta por um preço
em comum, fixado neste
ano em R$ 18,90.
Informações pelo telefone (12) 3666-1444 .
SHOW
Show
com Padre Fábio
de Melo
em São
Jose dos
Campos.
Dia 27
de março às 20H no Ginásio do
Tênis Clube São José.
Ingressos e informações
ligue: (12) 3925-8575 e (31)
9799-0252.
Padre Fábio de Melo já
vendeu mais de 1,2 milhão
de Cds e mais de 500 mil
livros. O show apresenta
as músicas de seu novo Cd
Vida, seu primeiro lançado
pela gravadora LGK, ligada
à Som Livre.

P ESQUISA

Crise não afetou reajustes salariais
em 2008, aponta Dieese
Pesquisa divulgada pelo
Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese)
mostra que 78% das negociações salariais feitas em
2008 tiveram reajuste superior à inflação.
Segundo o coordenador
de Relações Sindicais do Dieese, José Silvestre Prado de
Oliveira, a crise financeira
não afetou os reajustes salariais no ano passado. "A crise veio no fim do ano, quando a maioria dos acordos
coletivos já estava fechada".
O mês de maio, por exemplo, concentrou 31% das negociações. Desde 1996,
quando o Dieese passou a
pesquisar as negociações salariais, 2008 foi o terceiro
melhor ano da série. "Noventa e oito por cento dos

reajustes ficaram acima do
Índice de Custo de Vida", afirmou Oliveira.
O estudo avaliou apenas o
salário-base, sem levar em
conta programas de participação nos lucros, e bonificações. Das 706 negociações
salariais feitas no ano passado, 44% ocorreram na Região Sudeste. Segundo o levantamento, os acordos de
2008 conseguiram recompor
o poder de compra dos assalariados.
Entre os setores, a indústria
foi o que obteve mais sucesso: em 87% das negociações,
os reajustes foram superiores ao Índice Nacional de
Preços ao Consumidor
(INPC). Os trabalhadores da
área de serviços foram os
que mais sofreram. Os ganhos reais no salário corres-

78% das negociações salariais em 2008 tiveram reajuste superior à inflação

ponderam a 61% contra 81%
em 2007.
A maioria (96,7%) dos reajustes salariais foram pagos
em uma única parcela. Os
que tiveram reajuste parcelado correspondem a 3,1%.
Em 2009, o coordenador

do Dieese acredita que o
cenário é mais pessimista,
mas não pode fazer qualquer
previsão. "Os resultados vão
depender do aprofundamento da crise e dos efeitos da
inflação", afirmou.
Fonte: Agência Brasil

P ROCESSO

Empresas não podem mais reter Imposto
de Renda sobre férias vendidas
As empresas não poderão
mais reter na fonte o Imposto de Renda relativo aos dez
dias de férias vendidos por
seus empregados. A legislação que desobriga a retenção foi publicada em janeiro no Diário Oficial da
União, quando a Receita Federal reforçou que a retenção não era necessária por
não se tratar de imposto devido.
Mas para recuperar o imposto retido nos últimos 10
anos, o trabalhador deverá
entrar com uma ação na Jus-

tiça. A referida ação não envolve a empresa, sendo a
União a responsável pelos

descontos indevidos.
O Sindicato informa que os
trabalhadores já podem pro-

curar o Departamento Jurídico da entidade para entrar
com a ação na Justiça Federal para reaver o Imposto de
Renda pago sobre férias vendidas nos últimos 10 anos.
Para saber se houve o recolhimento indevido basta
verificar se existe desconto
a esse título no holerite do
mês em que se recebeu o
valor da "venda" das férias.
Os interessados devem
procurar o Departamento
Jurídico do Sindicato. Informações pelo telefone (12)
2123-4324.

Encerramento do prazo de recadastramento
para o Convênio da Unitau
Alertamos todos os
alunos da faculdade Unitau ou do Colégio Balbi,
sócios do Sindicato, que
o prazo de recadastramento e de inscrição,
para receberem o benefício da bolsa de 20%,
encerra-se no próximo
dia 31/03/2009. Após
esta data, não será mais
aceita nenhuma inscri-

ção, exceto por transferência de outra escola,
conforme contrato firmado.
Alunos que podem ser
beneficiados:
- alunos que tiveram
desconto no ano de 2008
pelo presente convênio;
- alunos novos que entraram para a Unitau este
ano;

- alunos que foram beneficiados no ano de 2008,
pelo desconto de bolsa família ou bolsa estágio oferecida pela Unitau;
Atenção!!!
obs.: para os alunos que
porventura tiveram o desconto no ano de 2008
oferecido pela Unitau de
bolsa família ou bolsa estágio e que já se inscreve-

ram e estão em lista de
espera, devem entrar
em contato urgente com
a secretaria informando
para que até o dia 31/
03/2009 possamos enviar ofício para a unitau
para inclusão no convênio, pois este benefício
em específico foi liberado recentemente.
A Secretaria

