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OIT faz apelo por pacto mundial
para a geração de empregos

Diretor-geral da OIT afirma que crescimento pode começar já em 2010

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) fez no
último dia 24 um apelo à criação de um pacto mundial
pelo emprego, que converta
a questão em prioridade entre as medidas de reativação
da economia mundial.

"Precisamos implementar
o mais cedo possível uma
estratégia de recuperação
coerente, coordenada, e que
esteja orientada para o emprego", disse o diretor-geral
da OIT, Juan Somavia.
Somavía disse que esta é a

mensagem que sua organização quer enviar à cúpula do
G20, grupo que reúne os países mais ricos do mundo e
as principais nações emergentes, que acontecerá em
Londres nesta semana.
Ele ressaltou que o mundo
precisará criar 90 milhões de
postos de trabalho nos próximos dois anos para evitar
um aumento do desemprego, que afetava mais de 200
milhões de pessoas em 2008.
"Se forem aplicadas medidas coordenadas em resposta
à crise nos próximos três
meses, poderíamos estabilizar o desemprego, e o crescimento do emprego poderia começar em 2010", frisou o diretor-geral da organização. Fonte: France
Presse e EFE

S INDICAL

Metalúrgicos de Taubaté apóiam a Chapa 2
da CUT em Itajuba
Os metalúrgicos de Taubaté participaram na última
quinta-feira, dia 26, do lançamento da Chapa 2 da CUT
para a eleição da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Itajuba e Paraisópolis.
A chapa da CUT faz oposição à atual direção do Sindicato que é ligada ao Semlutas.
Os metalúrgicos de Taubaté foram representados pelos companheiros Paulo Du-
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Metalúrgicos de Taubaté e os companheiros da Chapa 2 da CUT em Itajuba

tra, Bira, Banha e Tiguera.
“Temos a certeza que a
Chapa da CUT vai lutar pela
geração de emprego e ren-

da para a categoria metalúrgica e defender os direitos
dos trabalhadores”, afirmou
o companheiro Paulo Dutra.

Seguro desemprego beneficia
16,8 mil metalúrgicos no
Estado de São Paulo

A ampliação das parcelas do seguro desemprego começa a valer em abril

O Ministério do Trabalho
divulgou na última terça-feira, dia 24, os subsetores e os
estados que tiveram demissão acima da média em dezembro de 2008 e que terão
direito a duas parcelas a mais
do benefício.
Dessa forma 103,7 mil trabalhadores demitidos em
dezembro de 2008 terão direito a receber duas parcelas extras do seguro-desemprego.
Os benefícios passaram de
5 para 7 meses e de 3 para 5
meses para os trabalhadores
contemplados.
Ao todo, 42 subsetores da
economia, em 16 estados,
foram incluídos na lista de
ampliação do benefício.

O gasto estimado com a
medida é de cerca de R$
126 milhões.
No Estado de São Paulo
serão benficiados 16,8 mil
trabalhadores dos setores
metalúrgico e mecânico,
além de outros setores
como material elétrico e
borracha. Também serão beneficiadas em São Paulo as
indústrias têxtil e de fumo,
couros e química.
O ministro do Trabalho,
Carlos Lupi, explicou que a
ampliação começa a valer em
abril, logo após a proxima
reunião do Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo
de Amparo ao Trabalhador),
que vai deliberar sobre o
estudo.
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Trabalhadores na Volks aprovam sábados
adicionais de produção em abril
Os trabalhadores na Volkswagen aprovaram na quinta-feira, dia 26, a proposta de
sábados adicionais de produção para o mês de abril.
A proposta ainda garante
para a categoria a folga dos
feriados prolongados da Semana Santa e do 1º de Maio,
Dia dos Trabalhadores.
De acordo com o presidente do Sindicato, Isaac do
Carmo, a proposta foi negociada devido à grande demanda de mercado da montadora pelos modelos Gol e
Voyage produzidos na fábrica de Taubaté.
"Essa demanda daVolks deixa clara a recuperação do
setor automobilístico e deixa a certeza de que a economia brasileira tem fôlego
para se recuperar em breve
da crise, com a geração de
mais postos de trabalho e
renda para os trabalhadores",

Presidente Isaac do Carmo apresenta a proposta aos trabalhadores na Volks

disse Isaac.
O aumento nas vendas é
resultado da redução do IPI
(Imposto sobre Produtos Industrializados) porque ela
beneficia diretamente o consumidor, estimulando a produção e o aquecimento da

economia.
"O Sindicato e a CUT
apóiam a prorrogação da redução do IPI, porém, exigimos contrapartidas sociais
como a manutenção do nível de emprego dos trabalhadores", afirma ainda Isaac.

De acordo com os números da Fenabrave até a
sexta-feira, dia 20, os licenciamentos de automóveis
e comerciais leves somaram cerca de 166,1 mil
unidades.
Neste ritmo a média diária registrada em quinze
dias úteis foi de 11 mil 73
unidades.
Se for mantida esta média em março o mercado
de automóveis e comerciais leves pode passar das
220 mil unidades, superando o mês de março de
2008, considerado um dos
melhores da história da
indústria.

Sindicato realiza curso para disseminadores de
informações previdenciárias

TÊNIS

DE

DIA 31 - 18ª rodada
Oeste x Palmeiras
Guarani x Mirassol
PaulistaxS.Caetano
CorinthiansxItuano
M.MirimxBragantino
DIA 02 - 18ª rodada
S.PauloxGuaratinguetá
SantosxPortuguesa
S. AndréxBarueri
MaríliaxNoroeste
BotafogoxP. Preta

Taubaté define
elenco para
segunda divisão

Metalúrgicos tomam posse no
Conselho de Previdência Social

para os trabalhadores através de seus representantes
como dirigentes sindicais,
Comissões de Fábrica e Cipas.
O curso será aplicado pela
Coordenação de Educação
Previdenciária do INSS.

No próximo dia 1º, acontece a posse do Conselhho de Previdência Social
em Taubaté, no auditório
da agência do INSS, às 14h.
O Conselho tem como
objetivo acompanhar a gestão do INSS que é formado por representantes de
aposentados, trabalhadores
(sindicatos) e empregadores. O Conselho de Taubaté conta com representan-

tes dos Metalúrgicos e Bancários de Taubaté, da UAPT,
da Associação dos Aposentados de Lorena,Ciesp e Sindicato do Comércio.
Os metalúrgicos serão
representados no Conselho do INSS pelos companheiros Paulo Dutra (CSE
Volkswagen) e Benedito
Pedro de Oliveira, o Pedrinho (Comitê dos Aposentados) como suplente.

MESA

Projeto Metta reúne mais de 600 atletas do tênis
de mesa no Sesi de Taubaté
Nos dias 28 e 29 de março aconteceu no SESI de
Taubaté o 1º Torneio Taubaté Open de Tênis de
Mesa e a 2ª Etapa do Campeonato da Liga Nipo Brasileira de Tênis de Mesa.
A competição foi organizada pelo Projeto Metta de
apoio ao tênis de mesa, resultado de uma parceria entre o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, a Urmet

Confira os jogos
da 18ª rodada do
paulistão

Vendas em março
já superam
166 mil unidades

S AÚDE /F ORMAÇÃO

Nos dias 2 e 3 de abril
acontece na sede do Sindicato o curso para Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias.
O curso de 5 módulos terá
16 horas de duração e vai
abranger temas como os aspectos gerais da Previdência
Social, custeio, benefícios,
plano simplificado da Previdência Social, estrutura, funcionamento e rede de atendimento.
O bjetivo do curso é levar
o conhecimento das informações e políticas do INSS

Curtas

Mais de 600 atletas passaram pelo Sesi durante o último final de semana

Daruma, SESI, Prefeitura de
Taubaté e Digital Graf.
O evento contou com a
participação dos melhores
jogadores de Tênis de Mesa
do Estado de São Paulo.
Segundo o diretor de cultura do Sindicato, Raimundo Dias Pires, o Baiano, o
apoio ao esporte faz parte
da política de inclusão social promovida pela entidade.

Na pré-temporada dos
times da região que formarão um mesmo grupo
no Campeonato Paulista da Segunda (4ª) Divisão, o Taubaté vai fechando o elenco para estrear na competição, dia 26
de abril, como visitante
do Jacareí.
Na última semana, os
dirigentes taubateanos
apresentaram dois jogadores bem experientes e
com histórico positivo
no clube.
Entre os jogadores
apresentados estavam o
zagueiro Alex Alves (33
anos) e o meia Sandrinho (35).
Com o meia-atacante
Gilsinho (31), as negociações continuam, segundo a diretoria.
Fontes: www.mutley.com.br e
Taubaté.com.br
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Agenda Cultural
TEATRO
A Paróquia de
São Pedro
Apóstolo
realiza no
sábado,
dia 4, a
tradicional encenação da
SantaCeia e da Paixão e
Morte de Jesus Cristo, no
pátio da igreja, a partir
das 19h.
O espetáculo conta
com a participação da comunidade do Alto de São
Pedro na representação
dos papéis principais.
A paróquia fica na Rua
São Pedro, 1110 - Alto
São Pedro,Taubaté-SP. Telefone (12) 3633 5906.
MÚSICA
Tr a s h
Night O Melhor do
Pior dos
Anos 80, com a banda
Cafonas Tropical Band
Show. Participação de Simony (Ex Balão Mágico)
e também do DJ Jhonny
Kings. Local: Mutley Music Bar, na rua Jacques
Félix, 297, Centro,Taubaté. Informações pelo telefone (12) 3632-5540
ou
pelo
site:
www.mutley.com.br
SHOW
Show
com Fernando &
Sorocaba, no
D o m
Carmelo, dia 03 de Abril,
às 22h. Três ambientes
com 10 atrações, área vip,
praça de alimentação. O
Dom Carmelo fica na Estrada Municipal dos Remédios, 5606, em Taubaté. Mais informações pelo
telefone: (12) 36326504/(12) 9121.0801 ou
pelo
site:
www.domcarmelo.com
Fontes: www.mutley.com.br e
Taubaté.com.br

L UTA

Trabalhadores nas ruas de São Paulo
contra a crise e pelo emprego
Milhares de trabalhadores,
estudantes e integrantes dos
movimentos sociais estiveram
nas ruas de São Paulo nesta
segunda-feira, dia 30, para protestar contra a crise e exigir a
redução da taxa de juros, recursos para os investimentos
em políticas públicas a defesa
dos direitos trabalhistas e sociais e a manutenção e geração de empregos.
O ato unificado reuniu as
principais centrais sindicais
do país, que mais uma vez ressaltaram que a Classe Trabalhadora não vai pagar a conta
dessa crise que foi criada pelos grandes especuladores internacionais e pelos Estados
Unidos.
Diante do fracasso da lógica excludente do mercado financeiro, querem que a classe trabalhadora pague a fatura em forma de demissões,
redução de salários e de direitos, injeção de recursos do
BNDES nas empresas que
estão demitindo.
“Não podemos aceitar a
lógica oportunista dos pa-

O companheiro Adi dos Santos, secretário
geral da CUT/SP falou sobre a importância
da unidade das centrais sindicais neste ato
pela defesa dos empregos dos
trabalhadores

trões de retirar direitos e dimitir trabalhadores se aproveitando de uma crise para a
qual a economia brasileira

está preparada para suportar”, afirma o presidente do
Sindicato, Isaac do Carmo.
O ato unificado foi o pri-

meiro passo de uma jornada
de lutas contra a crise e os ataques contra os direitos e conquistas dos trabalhadores.

T RABALHO

Encontro comemora os 20 anos de atuação
parlamentar do deputado Carlinhos Almeida
Os metalúrgicos de Taubaté participaram no sábado,
dia 28, em São José dos Campos, do encontro anual do
deputado estadual Carlinhos
Almeida (PT), que comemorou seus 20 anos de atuação
parlamentar.
O evento teve como objetivo discutir as metas do mandato do deputado para 2009
com o tema “Desenvolvimento e distribuição de renda: o caminho para vencer a
crise e construir um novo
Brasil - A contribuição do
nosso mandato”.
“Carlinhos é um parlamentar atuante e sempre esteve
ao lado dos metalúrgicos de
Taubaté em suas lutas”, disse
o presidente Isaac.
Estiveram presentes lideranças do PT como Marta
Suplicy, Emídio de Souza (prefeito de Osasco), Edinho Silva (presidente estadual do
PT), Cândido Vaccarezza (deputado federal) e Rui Falcão
(deputado estadual).

Carlinhos Almeida fala sobre seus 20 anos de atuação parlamentar e sobre o trabalho para o ano de 2009

A companheira Marta Suplicy esteve presente e falou
sobre os desafios e rumos do PT

O plenário da Câmara Municipal ficou lotado de
militantes do PT e dos movimentos sociais

