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C RESCIMENTO

F ORMAÇÃO

País registra recorde na geração
de empregos formais em 2010

Neste ano o Brasil deverá gerar 3 milhões de postos de trabalho

O Ministério do Trabalho
e Emprego divulgou os números de empregados com
carteira assinada e também
de servidores públicos con-

tratados em 2010, que ficou
em 2,86 milhões.
As informações são da Relação Anual de Informações
Sociais (Rais), que apresenta

dados de contratações formais de trabalhadores com
carteira assinada e daqueles
do setor público.
Esse total é o maior desde 1975, quando a RAIS começou a ser divulgada.
Os dados do mercado de
trabalho são muito fortes e
é isso que me faz crer que
estamos no caminho certo.
O mercado continua crescendo e alimentando a economia, e é o mercado de
trabalho que vai continuar
fazendo com que o Brasil
seja uma referência para o
mundo.
De acordo com o Ministério do Trabalho, neste
ano o Brasil deverá gerar
3 milhões de postos de trabalho.

E CONOMIA

CUT quer contrapartidas dos patrões para
diminuir impostos sobre folha de pagamento
Em reunião no Palácio
do Planalto no dia 11, o governo propôs às Centrais
Sindicais enviar ao Congresso um projeto para reduzir os impostos cobrados na folha de pagamento das empresas.
O objetivo é incentivar
as empresas brasileiras a
contratar mais e se tornarem mais competitivas.
A CUT porém, exige
contrapartidas sociais para
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a Classe Trabalhadora.
Se o governo vai aliviar
os custos dos patrões, a
CUT e as Centrais querem
o apoio ao projeto que reduz a jornada de trabalho
dos empregados de 44
para 40 horas semanais.
O governo prometeu
marcar uma reunião entre
os sindicalistas e um grupo de grandes empresários para discutir o assunto.
Fonte: Época

CNM/CUT inicia curso de
Extensão na Unicamp para
dirigentes sindicais

Michele Ciciliato, Secretária de Formação da CNM/CUT

A CNM/CUT iniciou na
semana passada o curso
“Economia do Trabalho e
Sindicalismo”, promovido
pela Secretaria de Formação
em parceria com a Unicamp.
A aula inicial foi feita no dia
12 pelo professor Marcio Pochmann, presidente do IPEA.
O curso atende a uma resilução do 7º Congresso da
CNM/CUT que propos o
“resgate” do Programa Integrar, que foi um projeto educacional da Confederação,

iniciado em 1995.
Segundo a coordenadora
do curso e secretária de Formação da CNM, Michele Ciciliato, o curso traz uma bagagem ampla e intensa, capaz
de convergir o conteúdo
acadêmico da Unicamp com
as experiências práticas de
cada dirigente.
Os Metalúrgicos de Taubaté participam do curso com
os dirigentes Claudinha
(FEM), Juarez, Fábio e Michele (CNM).

C ONQUISTA

Convênio Bolsa Pontualidades
2011 é oficializado

A NIVERSÁRIO

Sindicato do ABC comemora
52 anos com homenagem a Lula
O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC comemorou 52
anos com a entrega da terceira edição do Prêmio João
Ferrador de Cidadania ao expresidente Lula.
Sérgio Nobre, presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, lembrou que o
prêmio para Lula foi definido
pela diretoria.“Sua vitória pessoal representa também a vitória e o sucesso da classe trabalhadora, pois ele representa alguém que saiu de nosso
meio e terminou o mandato
com 90% de popularidade”,
disse Sérgio.
“Considero este prêmio o
meu Oscar, porque tudo o que

Lula em solenidade diz que
prêmio João Ferrador é o seu
“Oscar”

aconteceu na minha vida aconteceu nesse Sindicato”, disse
Lula ao receber o João Ferrador.
Também foram agraciados
com o prêmio o curso prévestibular Educafro e a professora Maria Helena Negreiros.

Reitor José Rui, o presidente Isaac e o dirigente Gonçalo de Campos

Na manhã desta segundafeira, 16 de maio, foi oficializado o convênio de Bolsa
Pontualidade entre o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e a UNITAU.
Estiveram presentes na assinatura do convênio, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos Isaac do Carmo, o
diretor do Comitê Sindical
dos Aposentados (CSA) Gonçalo Campos, e o Reitor da
Unitau José Rui Camargo.
Terão direito ao desconto
de 10% os alunos aprovados
no Vestibular 2011 da Unitau
e alunos do Colégio Balbi
que realizaram o cadastro na
Secretária do Sindicato.

Neste ano de 2011 o convênio beneficiou cerca de
255 estudantes entre sócios
e dependentes.Ao todo, desde que o Convênio Bolsa
Pontualidade foi firmado, em
2008 foram beneficiados 643
estudantes (sócios e dependentes).
A Bolsa Pontualidade tem
validade até o final do curso
e todos os anos o aluno deverá confirmar a continuidade no curso para usufruir do
benefício.
"A parceria é positiva e a
idéia é mesmo de continuar,
incrementar e ampliar pelo
bem comum da cidade" afirma o Reitor José Rui.
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CASO PEIXOTO

Denúncias contra a administração
municipal devem ser apuradas com rigor
O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região defende os princípios da ética
e da moralidade na administração do patrimônio dos
trabalhadores, e da mesma
forma, entendemos que o
mesmo procedimento deve
se referir na administração
dos bens públicos, em nossa
cidade, no Estado e no Brasil.
As recentes denúncias
contra a administração municipal de Taubaté e específicamente contra o prefeito
Roberto Peixoto preocu-

Sindicato exige a rigorosa apuração das denúncias contra Roberto Peixoto

pam a toda a categoria metalúrgica, que nas últimas
eleições ajudaram a referendar sua vitória nas urnas, sob
a bandeira do avanço nas
políticas sociais e economicas do governo Lula.
Por isso o Sindicato defende a ampla e total apuração
dos fatos, o que deve ser feito pelo Ministério Público e
pela Câmara Municipal.
Caso sejam comprovadas
as acusações, os envolvidos
deverão ser punidos de forma exemplar, como determinar a lei.

V IOLÊNCIA

A cada 38 horas uma pessoa é vítima de
latrocínio no Estado de São Paulo
A falta de uma política definida de Segurança Pública
pelo PSDB no Governo do
Estado de São Paulo vem aumentando os números da criminalidade em nosso Estado.
Os casos de latrocínio
(roubo seguido de morte)
apontam que uma pessoa é
vítima de latrocínio a cada 38
horas no Estado de São Paulo. Isto porque o número de
vítimas deste tipo de crime
entre 1º de abril e 8 de maio
aumentou em 50% em comparação com o mesmo perí-

Falta de comando do PSDB deixa a população a mercê dos bandidos

P OLÊMICA

odo do ano passado.
Em Taubaté, a Secretária de
Segurança Pública registra oficialmente até o mês de março o número de 22 homicídios e 1 caso de latrocício.
Mesmo assim Alckmin iniciou seu mandato anunciando cortes de investimentos
em diversos setores, entre
eles a segurança pública.
Só resta mesmo ao povo se
mobilizar para que alguma
coisa seja feita pela melhoria da segurança pública em
São Paulo.

Curtas
Com título
santista, Paulistão
vê equilíbrio
histórico

O título do Santos sobre o Corinthians confirmou uma tendência histórica de maior equilíbrio
em títulos em São Paulo
do que em outros Estados do país.
Sete títulos separam o
maior campeão paulista
(Corinthians, 26 conquistas) do quarto maior ganhador do torneio (Santos, 19 troféus).
O Santos ficou agora um
título estadual atrás do
São Paulo, sem contar o
troféu de 1931 (ganho
pelo apelidado São Paulo
da Floresta) e o Supercampeonato Paulista de
2002.
Fonte: Folha Online

Taubaté ainda
pode ter vaga na
Série A2

R EGIÃO

Organizações militares
tentam censurar novela
sobre a Ditadura

Encontro debate criação de
região metropolitana do
Vale do Paraíba

Um abaixo-assinado criado
por militares da reserva da
Aeronáutica pede a retirada
do ar de "Amor e Revolução",
novela escrita por Tiago Santiago e exibida no SBT. Os
militares alegam que o folhetim pode colocar a população
contra as Forças Armadas.
A trama gira em torno da
ditadura militar (1964-1985)
no país e retrata a perseguição contra os militantes de
esquerda da época.
Cenas de tortura e interrogatórios nos porões da Ditadura mostram um pouco do
que passaram militantes da
esquerda, entre eles a própria
presidenta Dilma Rousseff.

O deputado estadual Marco Aurélio do PT vai realizar uma série de encontros
para debater a criação da
Região Metropolitana do
Vale do Paraíba, Serra da
Mantiqueira e Litoral Norte.
O projeto é de grande importância, pois, com a Região
Metropolitana, o Vale parassaria ter prioridade em investimentos dos governos Estadual e Federal.
Também está prevista a criação de um fundo de desenvolvimento que poderá receber verbas dos governos
federal, estadual e municipal
e fazer financiamentos.
A audiência é aberta para

Ainda que tocada num ritmo de dramalhão mexicano,
“Amor e Revolução” ajuda a
encarar o passado. E iniciativas como a dos militares da
Aeronáutica, no máximo, trazem mais atenção à trama, talvez a indicar que o vento sopra a favor da elucidação dos
crimes nas masmorras da ditadura. Resta torcer para que
a discussão sobreviva à novela.

a população e em Taubaté
será realizada na sede do
Sindicato, no dia 19 de maio,
quinta-feira, às 19h30.
O Sindicato fica na rua Urupês, 98, no bairro Chácara do
Visconde.

A Diretoria do Taubaté
informou que o clube ainda pode garantir uma vaga
na Série A2 em 2012 se
concluir a reforma da arquibancada que está interditada. Com isso o estádio
Joaquinzão retornaria a
capacidade de 15 mil torcedores. Em 2012 pode
haver a desistencia do Palmeiras B e do Rio Claro
na Série A 2. Com a recuperação do Estádio Joaquinzão, o Taubaté poderá ter uma das vagas. A
Direção do Taubaté disse
que vai buscar os recursos
para garantir a reforma do
estádio.
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Agenda Cultural
COMÉDIA
O espetáculo
DEZIMP R OV I SA com o
grupo Deznecessários responsável por mais de 40
milhões visualizações na
internet. O grupo leva ao
seu público um humor de
qualidade com assuntos
atuais.
Investindo na atuação
espontânea dos atores
com a ajuda da platéia,
cria-se uma intimidade na
troca de idéias, e claro,
muita risada. Durante
todo o tempo de espetáculo, há uma vibração leve
e gostosa entre todos os
participantes das cenas.
Esta é a nova sacada da
trupe, que apresenta para
o Brasil, seu mais novo
braço: o Improviso.
O diretor e ator Paulinho Serra mostra em cada
apresentação o porquê
do sucesso da companhia
de humor. A sutileza de
fazer algo inusitado e sempre atual os difere dos
demais grupos teatrais do
país.
Sábado, dia 28 de Maio,
às 20h, no Teatro Metrópole. Desconto especial
da AT Produções para os
sócios do Sindicato. Informações pelos telefones
(12) 9142-6253 e 36245915.
EXPOSIÇÃO
JOGOS
NA CULTURA KALAPALO A exposição apresenta os
costumes
da etnia Kalapalo, que se
encontra na porção sul da
Terra Indígena do Xingu,
ressaltando os jogos e as
brincadeiras que estão inseridos em suas tradições
culturais. O Brincar, entre
os kalapalos, não é só coisa de criança, mas é próprio da vida adulta. No
SESC Taubaté - Terça a
sexta, das 8h30 às 22h,
com agendamento de grupos. Sábados, domingos e
feriados, das 10h às 17h.

M ULHER

Concurso Cultural da Mulher Metalúrgica
recebe mais de 80 inscrições
O Concurso Cultural da
Mulher Metalúrgica "Minha
História, Minha Luta, Minha
Vida", que teve as inscrições
prorrogadas até o ultimo
dia 13, recebeu mais de 80
inscrições das trabalhadoras das fábricas e das aposentadas da categoria.
Segundo dirigente sindical Amanda Juliana, "o número de inscrições foi uma
surpresa e superou as expectativas da organização".
O Concurso teve início
no dia 10 de abril e teve
como objetivo criar um painel da vida das trabalhado-

ras metalúrgicas com relatos de suas histórias de vida.
A redação vencedora ganhará uma viagem para Brasília com direito a acompanhante para conhecer a
Capital do País.
Informações pelo telefone (12) 2123-4314.

S OLIDARIEDADE

Campanha do Agasalho 2011 terá
postos fixos de atendimento e serviços
No dia 29 de maio acontece a 8° edição em Taubaté da Campanha do Agasalho do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. Neste ano, a Campanha contará com postos fixos de
atendimento a população.
A população poderá contar com atendimentos
como teste de glicemia, aferição de pressão arterial e
vacinação para idosos, gestantes e crianças até 2 anos
de idade.
Os postos fixos funciona-

Voluntários fazem separação dos agasalhos arrecadados na Campanha de 2010

rão na Praça do Shalom, no
bairro Gurilândia, na Praça da Igreja Stª Luzia, na
Estiva (Rua da Feira) na
Avenida Vila Rica.
No dia 29, a arrecadação

de roupas e agasalhos
acontece nas ruas dos bairros Gurilândia e região,
Estiva, Parque Ipanema e
região, Santa Luzia e Jaboticabeiras e Independência.

A doação de roupas também pode ser feita na sede
do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté que fica na
Rua Urupês, 98, Chácara do
Visconde.

L UTA

Trabalhadores na LG e na Autoliv se
mobilizam por proposta de PLR
Os trabalhadores na LG
Electronics e na Autoliv estão mobilizados para conquista de uma proposta que
contemple suas reivindicações com relação à PLR
2011.
Nesta segunda-feira, dia 16,
os trabalhadores na Autoliv
estiveram reunidos em assembléia e rejeitaram a proposta da empresa para a PLR.
Os trabalhadores na Autoliv também definiram o prazo de 30 de maio para que a
questão da PLR seja resolvida com a apresentação de
uma proposta.
"As negociações continuam e esperamos que a Auto-

Trabalhadores na
LG também
repudiaram as
terceirizações
que a empresa
vem realizando
no Celular

Trabalhadores na
Autoliv rejeitam
proposta de PLR e
definem prazo até
dia 30 de maio para
negociações.

liv entenda o recado que foi
dado pelos trabalhadores",
disse o presidente Isaac.
LG - Na LG Electronics

ainda não foi apresentado um
valor da PLR para os trabalhadores, que repudiaram a
postura da empresa nas ne-

gociações e colocaram um
prazo até 18 de maio, quarta-feira, para construção de
uma proposta.
"A assembléia foi uma demonstração de que os trabalhadores exigem respeito da
LG nas negociações da PLR,
e querem uma proposta que
contemple a categoria", afirma o coordenador do CSE
na LG, Antonio Mario.
Durante a assembléia os
trabalhadores também repudiaram as terceirizações que
a LG vem fazendo no Celular como forma de precarização do trabalho e com o
objetivo de aumentar o lucro
da empresa.

