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I NFORMAÇÃO

Agência Brasil

Emprego formal sobe pelo
5º mês seguido e chega a
300 mil vagas no semestre

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

Com a abertura de
119.495 empregos formais
celetistas em junho, o Brasil fecha o primeiro semestre de 2009 com saldo positivo de 299.506 novos
postos de trabalho gerados.
Esse resultado constitui o
quinto mês consecutivo de
expansão e o segundo me-

lhor saldo mensal do ano,
ligeiramente menor que o
ocorrido em maio de 2009
(131.557 postos), segundo
dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados pelo ministro
Carlos Lupi. O número de

admissões em junho foi de
1.356.349 e o de desligamentos foi de 1.236.854.
Entre janeiro de 2003 a
junho de 2009 foram gerados 8.020.478 postos de
trabalho com carteira assinada. O estoque de trabalhadores formais no país é
de 32.292.808.
"Entre todos os países do
G-20, o Brasil é o único
com saldo positivo de empregos. O poder de compra, alavancado com o bom
crescimento do salário médio dos brasileiros ao longo dos últimos anos, é que
está promovendo a continuação da produção, que
movimenta a economia",
destacou Lupi.

S OLIDARIEDADE

Cruz Vermelha recebe doações de leite
dos trabalhadores na Volks
As doações de leite longa
vida feitas pelos trabalhadores na Volkswagen para as
vítimas das enchentes no
Nordeste foram entregues à
Cruz Vermelha do Brasil no
dia 7 de julho.
Segundo o Comitê Nacional dos Trabalhadores na Volkswagen, foram arrecadados
13 mil litros de leite longa
vida em 4 plantas da Volks no
Brasil.
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O presidente da CUT, Artur Henrique, durante a abertura do Enecom

A Central Única dos Trabalhadores realizou em São
Paulo, de 15 a 17 de julho, o
seu 5º Encontro Nacional de
Comunicação (ENACOM),
com o compromisso da
construção de propostas
concretas que contribuam
para consolidação de políticas públicas de comunicação
no Brasil e promovam a for-

mação de uma rede de comunicação cutista.
As resoluções deste encontro serão agregadas às
resoluções do Fórum Nacional pela Democratização
da Comunicação, que acontece de 31 de julho a 1º de
agosto, e encaminhadas à 1ª
Conferência Nacional de
Comunicação.

S INDICAL

CUT vence eleição dos
Metalúrgicos de Matão

Metalúrgicos de Matão reconhecem o trabalho da CUT pela categoria
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A eleição do Sindicato dos
Servidores Municipais de
Aparecida foi vencida pela
Chapa 1 da CUT com 58%
dos votos válidos.
A chapa cutista venceu a
chapa do prefeito de Aparecida (PSDB) que estava aliada ao Semlutas.

Os servidores de Aparecida reconheceram a representatividade e luta dos companheiros da CUT e elegeram a Chapa 1.
A Chapa 1 teve o apoio
dos Metalúrgicos de Taubaté com os companheiros Pedrinho, Melão, Riba e Cléber.

Nos dias 16 e 17 de julho
aconteceu a eleição da nova
diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos de Matão.
A Chapa 1 da CUT concorreu como chapa única
nessa eleição e foi eleita com
96,5% dos 2006 votos apurados. O resultado final apontou 1.936 votos para a chapa 1, com 61 votos em bran-

co e 09 votos nulos.
A entidade terá como presidente para o próximo período o companheiro Achiles Bianchini Filho, trabalhador na Bambozzi.
Os Metalúrgicos de Taubaté participaram da eleição
com o apoio dos companheiros Milson, Banha, Tiguera e
Tibúrcio.
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Metalúrgicos lotam Sindicato e
aprovam a pauta da Campanha Salarial

Acima:
Metalúrgicos de
Taubaté lotam o
plenário do
Sindicato em
uma assembléia
histórica e
aprovam a pauta
da Campanha
Salarial 2009;
Ao lado:
O presidente
Isaac fala sobre
os desafios desta
Campanha
Salarial e faz
uma análise de
conjuntura sobre
o desempenho
dos setores da
indústria
metalúrgica
neste ano.

23

Os Metalúrgicos de Taubaté lotaram a sede do Sindicato neste domingo, dia 19, e
aprovaram a pauta de reivindicação da categoria para a
Campanha Salarial 2009.
Segundo o presidente do
Sindicato, Isaac do Carmo, a
presença dos trabalhadores
na assembléia mostrou como
será a disposição de luta da
categoria pelo reajuste salarial com aumento real nesta
Campanha Salarial.
O presidente Isaac fez uma
análise de conjuntura sobre
o desempenho dos setores
relacionados à indústria metalúrgica, e salientou a necessidade da mobilização da

categoria para a conquista de
seus objetivos.
“Os setores patronais tentarão usar a crise contra as
reivindicações do trabalhadores, mas temos a clareza
de que a economia está em
recuperação, e que os trabalhadores devem ser contemplados com a contrapartida
social”, disse Isaac.
A assembléia também contou com a presença do presidente da FEM/CUT-SP, Valmir Marques, Biro Biro.
“Será uma Campanha Salarial difícil, mas com a unidade
dos Metalúrgicos da CUT no
Estado de São Paulo, seremos
vitoriosos”, disse Biro Biro.

Curtas
Taubaté
goleia Suzano
e se classifica
em 2° para a
próxima fase

No encerramento da
primeira fase do Campeonato Paulista da Série B,
o Taubaté goleou neste
domingo, 19, o União Suzano por 7 a 0 e se classificou em segundo lugar
no grupo 5 para a próxima fase.
Próximos jogos –
Pela tabela dirigida, a próxima partida do Taubaté
vai acontecer no domingo, dia 26. Nesta terçafeira, a FPF (Federação
Paulista de Futebol) divulgará os jogos, dias e horários da segunda fase da
Série B.

Guaratinguetá
vence e se
aproxima da
próxima fase

DE JULHO

FEM/CUT-SP realiza ato de lançamento da Campanha Salarial 2009
Milhares de Metalúrgicos da CUT de
todo o Estado de São Paulo e da CNM/
CUT estarão em São Paulo nesta quinta-feira, dia 23, na Avenida Paulista, em
frente à sede da FIESP, para o lançamento
da Campanha Salarial 2009.
Na FIESP, serão entregues as pautas
as pautas de reivindicações aos grupos
patronais 2 (máquinas e eletroeletrônicos) e 8 (máquinas e equipamentos ).
À tarde serão entregues as pautas para
o Grupo 3 (Autopeças) e para o SINFAVEA (Montadoras).
Já nesta quarta-feira, dia 22, às 10h,
acontece a entrega da pauta para a bancada patronal da Fundição, na Associação Brasileira de Fundição.

O Guaratinguetá está
cada vez mais próximo da
classificação para a segunda fase do Campeonato
Brasileiro da Série C.
O Tricolor do Vale venceu o Gama, por 2 a 1,
fora de casa, neste domingo, 19, pela oitava rodada
da competição. A Garça
está próxima das quartasde-final da Terceirona.
Fontes: Burro da Central
e VNEWS
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ESPERANÇA
O Projeto Esperança realiza sua 3ª
Festa Julina no próximo final
de semana
nos dias 25 e 26 de julho, a partir das 18h.
A Festa Julina terá trações como Quadrilhas,
Hip Hop Caipira, além de
Bingo e barracas com comidas típicas e muitas
atrações. O Projeto Esperança fica na Rua BrasilinaMoreira
dos
Santos,nº 1.385, Jardim
Sônia Maria,Taubaté - SP
FESTA JULINA
Nos próximos dias
24, 25 e 26
de julho
acontece a
tradicional
Fejusha Festa Julina
do Shalom. Serão três dias
de muita diversão, comidas
típicas e shows com as
bandas Forró Maré (24),
Raboni (25) e Arena (26).
O valor de entrada na hora
será de R$ 3 ou poderá
ser comprado antecipadamente com os grupos e
movimentos jovens da Diocese de Taubaté, custando R$ 3 um kit de entrada
para os três dias. A festa
será na Casa de Shalom a
partir das 19h.
CIRCO
O Circo
Nacional
da China
estará de
06 a 09 de
agosto no
Ta u b a t é
Country
Club, com apresentanções
às 15h30 e às 20h30.
O mundo comprovou na
abertura da última Olimpíada de Pequim, a capacidade dos chineses na montagem de grandiosos espetáculos na modalidade que
pode se dizer é a grande
arte chinesa: o circo de
acrobacias. Informações
pelo telefone (12) 36253333.
Fonte: Afinidades Eletivas

A LUTA CONTINUA

Semana decisiva para a PLR
dos trabalhadores na Cameron
A audiência conciliatória
entre o Sindicato e a Cameron realizada nesta segundafeira, dia 20, no TRT de Campinas, mais uma vez não resultou em acordo sobre a
PLR 2009 dos trabalhadores
na empresa.
Nesta quarta-feira, dia 22,
o desembargador do TRT,
Luiz Antonio Lazarim, vai
participar de mais uma audiência entre o Sindicato e a
direção da Cameron que
será realizada na sede da
empresa em Taubaté.
Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, este
é o momento dos trabalhadores manterem a unidade e
a mobilização.
“Já tivemos importantes
conquistas nessa luta como
a estabilidade de 90 dias para
os trabalhadores e o pagamento de um adiantamento
sobre a 1ª parcela pago no

Audiência realizada nesta segunda-feira, dia 20; no destaque Lambari (CSE), Dr. Domingos, o presidente Isaac e Juarez (CSE)

último dia 17, além da legitimidade do movimento de
greve que mostrou para a
empresa a disposição de luta

da categoria”, disse Isaac.
“É preciso que os trabalhadores mantenham essa unidade para que possamos al-

cançar a vitória nessa luta”,
disse o coordenador do CSE
Cameron, Juarez Estevan Ribeiro.

E DUCAÇÃO

Enem inscreve mais de 4,5 milhões de alunos
O Ministério da Educação
informou que o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) registrou 4.576.126
alunos inscritos até as 23h59
de domingo, dia 19.
A prova permite o ingresso em cerca de 40 universidades federais, além de ser
obrigatória para quem quer
concorrer a uma bolsa de estudos do Programa Universidade para Todos (ProUni) em
cursos privados de ensino
superior.
O sistema para inscrição
esteve disponível nos últimos
35 dias pela internet, com um
total de 6.761.646 acessos.
De acordo com o Ministério

Agência Brasil

Agenda Cultural

Estudantes fazem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

da Educação, candidatos de
99 países também tiveram
acesso ao sistema, que continua aberto para o acompanhamento das inscrições.
Até a próxima quarta-

feira,dia 22, os candidatos devem imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento
da taxa de inscrição, no valor
de R$ 35. Estão isentos alunos de escolas públicas ma-

triculados no último ano do
ensino médio.
Segundo o ministério, os
candidatos que pediram isenção da taxa devem confirmar
no próprio sistema se foram
atendidos. Caso contrário,
precisam fazer o pagamento
dentro do prazo determinado para os demais inscritos.
O prazo para inscrições seria encerrado na sexta-feira,
dia 17, mas o MEC decidiu
pela prorrogação até domingo, dia 19, por conta do volume de acessos simultâneos ao sistema, que chegou a
contabilizar quase 200 mil
entradas, o que dificultou
novos acessos.

