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I NCLUSÃO

Taubaté tem recorde de geração
de empregos em agosto
Setor Metalúrgico e de Transformação tem saldo positivo de 301 empregos
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do
Trabalho,Taubaté obteve um
saldo positivo na geração de
empregos durante o mês de
agosto com a criação de 987
postos de trabalho, o maior
número alcançado pelo município em 2009.
Neste saldo positivo, a indústria metalúrgica e de
transformação foi responsável pela geração de 301 postos de trabalho em Taubaté.
O saldo de emprego é a
diferença entre o total de
admissões e o total de dispensas registradas informados pelas empresas ao Ministério do Trabalho. Compara-

Setor metalúrgico foi responsável pela geração de 301 empregos em Taubaté

do com agosto 2008, quando o saldo foi de 645 empregos, Taubaté teve um crescimento de 53%.
Ainda de acordo com o levantamento do Ministério do

Trabalho, Taubaté está entre
os quinze municípios paulistas com a maior geração de
empregos, superando cidades como Diadema, Santos e
Cubatão.

B OMBANDO

Brasil supera marca de 164 milhões
de celulares no agosto
O Brasil chegou à marca de
164,5 milhões de celulares
em agosto. Isso quer dizer
que, de cada 100 brasileiros,
85,91 têm acesso à telefonia
móvel.
Do total de celulares, 135
milhões são pré-pagos, o que
equivale a 82% do total. Em
agosto, foram 2,6 milhões de
celulares vendidos, representando aumento de 1,62%.
A venda de celulares de janeiro a agosto de 2009 ficou
abaixo à do mesmo período

EXPEDIENTE
“O Metalúrgico” é uma publicação
semanal do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e Região
sob a responsabilidade do
Departamento de Comunicação e
Imprensa.

no ano passado. Neste ano
foram 13,9 milhões, contra
17,4 milhões em 2008.
Entre as operadoras, a Vivo
manteve a liderança, com
29,38% do mercado.
Na sequência estão Claro
(25,45%), TIM (23,83%), Oi
(20,97%). As outras não somam 1%.
Esperamos que esse sucesso de vendas seja revertido
em contrapartidas para os trabalhadores, como reasjuste
com aumento real de salário.

PLR 2009

Trabalhadores na Daido participam
de plenária no Sindicato

CUT realiza 2º Encontro
Nacional deTrabalhadores
com Deficiência
A Secretaria de Políticas
Sociais da CUT realiza nos
próximos dias 21 e 22 de
setembro, em São Bernardo
do Campo, o 2º Encontro
Nacional de Trabalhadores
com Deficiência.
"O 21 de setembro é o
Dia Nacional de Luta das
Pessoas com Deficiência e
vamos aproveitar o simbolismo desta data para assinar o protocolo de adesão
à Campanha da Acessibilidade 'Siga essa Idéia', do Conade (Conselho Nacional
dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência)", explicou Expedito Solaney, se-

cretário de Políticas Sociais
da CUT.
O evento aprovará resoluções para orienta a ação das
CUTs estaduais e Ramos no
próximo período, além de
eleger o Coletivo Nacional.

C AMPANHA

CUT lança campanha
pela acessibilidade
Foto: Roberto Parizotti

D ESENVOLVIMENTO

Trabalhadores com deficiência querem respeito

Nesta segunda-feira, dia
21, a CUT também realizou
em São Bernardo do Campo o lançamento da Campanha "Siga essa Idéia"
como parte da Campanha
Nacional da Acessibilidade.
A Campanha da Acessibilidade é uma campanha de
sensibilização e mobilização da sociedade para a eliminação das barreiras atitudinais, de informação, arquitetônicas, dentre outras,
que impedem as pessoas

com deficiência ou com
mobilidade reduzida de
participarem efetivamente
da vida em sociedade.
A Campanha é coordenada pelo Conade - Conselho Nacional dos Direitos
da Pessoa com Deficiência
em articulação com a Corde - Coordenadoria Nacional para Integração da
Pessoa, órgãos da Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência
da República.
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Mobilização e luta na Daido pela conquista da PLR 2009

Os trabalhadores na Daido
participaram de uma plenária no sábado, dia 19, na sede
do Sindicato sobre a PLR
2009 da categoria.
Na plenária foram debati-

das as estratégias de negociação da PLR 2009 e os trabalhadores devem aguardar
os encaminhamentos do Sindicato sobre o andamento
das negociações.

Confira o resultado da eleição da Cipa 2009 - 2010 na
Daido:
Titulares: Anderson Pedroso da Silva, Rodolfo César
Motta Gomes, Luiz Antonio de Moura, João Paulo Rodrigues de Souza.
Suplentes: Daniel Salinas dos Santos, Paulo Rogério
Novais Pereira, André Luis Moreira, Nélio Celso Nunes
de Oliveira
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NOSSA LUTA!!!

Trabalhadores nas empresas de Autopeças
aprovam acordo com aumento real
Os trabalhadores nas empresas de Autopeças de Taubaté aprovaram em assembléia realizada nodomingo,
20, na sede do Sindicato a proposta de reajuste salarial que
contempla a categoria com o
aumento real de salário.
A proposta aprovada pelos trabalhadores nas Autopeças garante um reajuste
salarial de 6,53% (composto por 4,44% de INPC mais
2% de aumento real) e o pagamento de abono no valor
de R$ 600 para os trabalhadores em empresas até 100
funcionários e R$ 900,00
para os trabalhadores em
empresas com mais de 100
funcionários.
De acordo com o presidente do Sindicato, Isaac do
Carmo, 90% dos trabalhadores da categoria do setor de
Autopeças já estão com a
garantia das condições do

acordo aprovado.
"Em algumas empresas continuam as negociações para
que possamos garantir as
mesmas conquistas já negociadas com as empresas SG,
SM, Gestamp, Autometal,
Mubea,Aethra, e Steel Coat",
disse Isaac.

Trabalhadores nas Autopeças aprovam reajuste com aumento real de salário mais abono para a categoria

M OBILIZAÇÃO

Semana foi de mobilização e luta nas Autopeças

L UTA

Trabalhadores nos Grupos 2 e 8
rejeitam proposta e mantém unidade
Na assembléia deste domingo, 20, na sede do Sindicato os trabalhadores nas
empresas do do Grupo 2
(maquinas e eletroeletrônicos) e Grupo 8 (laminação,
trefilação e outros) rejeitaram a proposta patronal de
1% de aumento real e reposição da inflação.
Os trabalhadores destes
grupos definiram ainda
como metas desta Campanha Salarial a reposição da
inflação do período com aumento real de 2%, e o pagamento de abono no valor de

Companheiros(as) na Autoliv acompanham assembléia de mobilização

Mobilizações seguem em
diversas regiões do Estado
Foto: Foguinho

Trabalhadores fizeram greve de 24 horas na Autometal de Taubaté

A conquista do acordo
com aumento real nas Autopeças foi resultado das mobilizações dos trabalhadores
em empresas como a Autoliv e a Autometal, onde houve uma paralisação de 24
horas na produção.
Parabéns aos trabalhadores
nas Autopeças pela unidade
na luta nesta Campanha Salarial e pela conquista do aumento real de salário.

Trabalhadores em Sorocaba aprovam o plano de lutas da categoria
Trabalhadores do G2 e G8 reprovam a proposta em assembléia no Sindicato

R$ 600 para os trabalhadores em empresas até 100 funcionários e R$ 900,00 para
os trabalhadores em empresas com mais de 100 funcionários.

A categoria aprovou ainda
o prazo de quarta-feira, dia
23, para que as empresas destes setores negociem uma
proposta que contemple os
trabalhadores.

Os metalúrgicos de Sorocaba aprovaram na sexta-feira, dia 18, a estratégia de negociação com as
empresas dos Grupos 2 e
8 e Autopeças.

No ABC , continua a
mobilização dos trabalhadores com paralisações
em diversas empresas até
o fechamento de um
acordo.
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Agenda Cultural
MÚSICA
De 23 a
27 de setembro
acontece
em São
Luiz do
Paraitinga
a 3ª Semana da Canção Brasileira,
que neste ano terá as seguintes atrações: Dia 23
Três Meninas do Brasil
22h; Dia 24 Almir Sater
22h; Dia 25 Zelia Duncan
(foto) 22h; Dia 26 Luiz
Melodia 22h; Dia 27 Cordel do Fogo Encantado
21h. Informações: (12)
3671-1222.
INFANTIL
Pedro e
o Lobo Espetáculo
de dança
infantil
com o Balé
da Cidade
de Taubaté.
A coreografia, interpretação da obra de Serguei
Prokofeiv, conta a história
do menino Pedro que sai
pela mata para caçar um
terrível lobo mau.
A apresentação no Sesc
Taubaté será seguida de
um bate-papo que visa
aproximar o público infantil da arte da dança. Entrada franca. Data: 24/9/2009
Horário: 14h30 Local:
SESC Taubaté. Informações:
(12)3634-4000.
TREM DAS ONZE
O Grupo Demônios da
Garoa se
apresenta
no SESC
de Taubaté
no dia 04
de outubro, às 11h30.
Responsáveis pelos maiores sucessos de Adoniran
Barbosa, os Demônios da
Garoa fizeram as gravações originais de Saudosa
Maloca, Samba do Arnesto e Trem das Onze. Entrada Franca.
Fonte: Afinidades Eletivas
e Sescsp.org.br

50

ANOS

Inscrições para a Corrida e Caminhada do
Trabalhador Solidário 2009 vão até dia 24
As inscrições para a Corrida e Caminhada do Trabalhador Solidário 2009 foram prorrogadas até o dia
24 de setembro.
Não perca essa oportunidade de participar com
seus amigos e sua família.
A prova que comemora
os 50 anos do Sindicato
acontece neste domingo
dia 27, às 8h30, com largada em frente à sede do Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região no bairro Chácara do Visconde.
Todos os participantes da
Corrida e Caminhada do
Trabalhador Solidário 2009
receberão uma medalha de
participação e um Kit com
camiseta, energético, barra
de cereal e frutas.
Os 3 primeiros colocados
na Corrida de 10 km receberão premiação em dinheiro. Os 3 primeiros colocados em todas as categorias receberão troféus.
O evento é promovido em
parceria com a Prefeitura de

Taubaté, e as doações de alimentos arrecadados nas inscrições serão encaminhadas
para o Fundo Social de Solidáriedade de Taubaté.

A Corrida e Caminhada
do Trabalhador Solidário
tem o patrocínio do Unibanco, Gestamp e Urmet
Daruma, com apoio das

empresas Puras, Tok Take,
Metropolitana, Sabesp,
Completo Tecnologia, Unitau e Prefeitura Municipal
de Taubaté.

P ETRÓLEO

Comissões de projetos sobre pré-sal começam a
trabalhar nesta semana
As comissões da Câmara
criadas para analisar os projetos do pré-sal começam as
atividades nesta semana. Na
primeira reunião, serão escolhidos os vice-presidentes
e será definido o roteiro de
trabalho.
Apesar da urgência constitucional ter sido retirada
dos projetos, os parlamentares trabalham apressados
– acordo entre os líderes
definiu que as propostas de-

vem começar a ser votadas
em plenário no dia 10 de novembro.
Nesta terça-feira, dia 22, as
comissões que tratam da criação do regime de partilha

para a exploração e da criação do Fundo Social tem
reunião marcada. Na quarta,
23, será a vez das comissões
que tratam da criação da
Petro-sal e da capitalização

P ESQUISA

32 milhões subiram para a classe média
entre 2003 e 2008, diz FGV
Cerca de 32 milhões de brasileiros ascenderam de classe
social entre 2003 e 2008, e
passaram a integrar as classes
A, B e C, indica estudo da FGV
(Fundação Getúlio Vargas) baseado nos dados da Pnad.
A melhoria na renda do brasileiro foi um dos pontos fundamentais para que o potencial de consumo aumentasse

14,98% neste intervalo de
tempo, acrescenta o estudo.
Ao mesmo tempo, 20,9 milhões de pessoas deixaram a
parcela mais pobre da população, migrando das classes D e
E. Somente na classe E, deixaram de figurar 19,5 milhões de
brasileiros, o que representou
uma retração acumulada de
43% entre 2003 e 2008.

"A Pnad coroa um ciclo de
cinco anos de melhorias nos
indicadores sociais. A meta do
milênio tem como objetivo
reduzir a pobreza em 50%,
durante 25 anos. O Brasil fez
quase isso em cinco anos", afirmou o coordenador do Centro de Políticas Sociais da FGV,
Marcelo Neri.
Fonte: Folha Online

da empresa.
O pré-sal também é assunto no Senado. Na quarta-feira, a Comissão de Assuntos
Econômicos fará audiência
pública sobre o assunto. Devem participar do debate
dois representantes da Petrobras: o diretor de Exploração e Produção, Guilherme de Oliveira Estrella, e o
diretor financeiro e de Relações com Investidores, Almir Guilherme Barbassa.

Comunicado
O Sindicato informa
para os devidos fins que
Maria Dulcinéia Ferreira
de Faria extraviou seu certificado de conclusão do
Curso do Ensino Fundamental e de Formação
Profissional concluído
com aproveitamento e frequência dos Cursos do
Programa Integrar, com
data de 12 de fevereiro de
2000.
Secretaria Geral

