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E MPREGOS

C IPA

Fim de Ano deve gerar 3.700
empregos em Taubaté

Confecções e magazines devem abrir mais postos de trabalho segundo ACIT

Uma pesquisa realizada
pela Associação Comercial e
Industrial de Taubaté (ACIT)
aponta que 3.700 vagas temporárias devem ser geradas
pelos setores de comércio e

serviços com as vendas de
Natal neste ano.
Os setores que mais devem
admitir empregados temporários são os de confecções
e magazines. Juntas, as lojas do

segmento pretendem absorver em torno de 890 novos
funcionários. A previsão do
setor de calçados é reforçar
o quadro de empregados
com a geração de 270 vagas.
Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, esta
previsão de contratações já é
um reflexo do aquecimento
da economia da cidade em
decorrência dos acordos de
Campanha Salarial realizados
pelo Sindicato.
“O Sindicato garantiu a injeção de cerca de R$ 30 milhões na economia de Taubaté e isso mostra nossa preocupação com o desenvolvimento econômico e social da
socidade em que estamos inseridos e com a qualidade de
vida dos trabalhadores”, disse Isaac.

F ORMAÇÃO

Fique atento para a eleição
da Cipa na Metalbages
O Sindicato informa que as
inscrições para a eleição da
Cipa na Metalbages se encerram nesta quarta-feira, dia 14
de outubro na sala da Segurança do Trabalho.
A eleição acontece na terça-feira, dia 20 de outubro,
data em que também acontece a apuração.
A posse da nova Cipa na
Metalbages está prevista
para o dia 18 de novembro.
Participe e eleja companheiros e companheiras
comprometidas com a segurança e a Organização nos
Locais de Trabalho.

C ONVÊNIO

UNITAU altera data do
Vestibular para 12 de
dezembro

Sindicato realiza 4º módulo
do Curso de Formação de dirigentes
O Sindicato realizou nos
dias 6 e 7 de outubro mais
um módulo do curso para
formação de dirigentes
como parte do Projeto Sindicato e Sociedade.
O curso aborda temas
como Características Gerais
da Sociedade Brasileira, Sindicato e Sociedade, e Organização Sindical e Projeto de
Sociedade entre outros.
O módulo final do curso
acontecerá em dezembro.
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As inscrições para o Vestibular 2010 poderão ser feitas pelo site www.unitau.br

Dirigentes sindicais, Cipeiros e Comissão de Fábrica participam do Curso

A Universidade de Taubaté (UNITAU) remarcou a
prova do Vestibular para o
dia 12 de dezembro.
A decisão foi motivada
pela transferência do Enem
para os dias 5 e 6 de dezembro, coincidindo com a data
estabelecida previamente
pela UNITAU, que era 6 de
dezembro.
A alteração visa evitar
prejuízos aos vestibulandos
que têm interesse em prestar tanto a prova da Universidade quanto a do Enem.

Por causa da alteração da
data do Enem, a UNITAU
não usará a prova do Exame
na composição da nota de
classificação dos vestibulandos, assim como a USP, pois
não haverá tempo hábil para
o processamento dos dados.
A data para o início de inscrição para o Vestibular UNITAU 2010 permanecerá a
mesma: dia 19 de outubro.
As inscrições para o Vestibular 2010 poderão ser feitas pelo site www.unitau.br
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40 HORAS JÁ

Redução da jornada é instrumento de
geração de postos de trabalho
Uma das principais bandeiras de luta da 6ª Marcha da
Classe Trabalhadora que
acontecerá no dia 11 de novembro será a redução da
jornada de trabalho de 44
para 40 horas semanais sem
redução de salários.
Para a CUT e as centrais
sindicais, se faz urgente a
votação da PEC 231/95, que
trata da redução da jornada
de 44 para 40 horas.
A proposta de emenda
constitucional foi aprovada
em junho na Comissão Especial da Câmara e a PEC tem
como relator o deputado federal Vicentinho (PT/SP).
A reivindicação é bandeira da Central desde sua fundação em 1983 e tem como
objetivo gerar mais empre-

gos com carteira assinada.
Segundo cálculos do Dieese, a medida pode gerar 2,2
milhões de novos postos de
trabalho.
No ano passado, as cen-

trais coletaram 1,5 milhão
de assinaturas em todo o
País, em defesa da redução
da jornada, que foram entregues ao Congresso Nacional.

A última redução do período semanal de trabalho
ocorrida no País foi na
Constituição de 1988, quando a jornada foi reduzida de
48h para 44 horas.

B RASÍLIA

CUT e Centrais Sindicais preparam a 6ª Marcha
da Classe Trabalhadora
No dia 11 de novembro
acontecerá em Brasília a 6ª
Marcha da Classe Trabalhadora.
A Marcha da CUT e das
principais centrais sindicais
já garantiram ao povo brasileiro conquistas como a política do Governo Lula de
valorização do Salário Mínimo e a Correção da Tabela
do Imposto de Renda.
Neste ano a Marcha da
Classe Trabalhadora terá os
seguintes eixos de luta:

A Classe Trabalhadora estará mais uma vez nas ruas de Brasília

- redução da jornada de trabalho sem redução de salários;
- ratificação das convenções 151 e 158 da OIT;
- atualização dos índices de
produtividade da terra;
- aprovação da PEC do trabalho escravo;
- retirada dos projetos pela
terceirização e aprovação do
projeto da CUT (PL 1621/07);
- aprovação da lei de valorização permanente do salário mínimo;

Curtas
FPF confirma
Taubaté como
sub-sede da
Copa SP 2010

A Federação Paulista de
Futebol divulgou a relação de 15 cidades que serão sub-sedes da Copa
São Paulo de Futebol Junior no ano de 2010.Taubaté foi confirmada para
receber os jogos da primeira fase.
A confirmação acontece após a Prefeitura Municipal de Taubaté ter
dado garantias de que arcará com as despesas de
hospedagem e transporte
das equipes participantes,
como também a cessão de
locais para treinamentos.
Os grupos e as chaves
deverão ser divulgadas
no mês de novembro.

Aluna do
projeto de
xadrez é
vice-campeã
brasileira

L UTA

CUT participa em Brasília da Jornada Mundial
pelo Trabalho Decente
Na semana passada, a CUT
participou da Jornada Mundial pelo Trabalho Decente,
convocada pela Confederação Sindical Internacional
(CSI) e pela Confederação
Sindical dos Trabalhadores
das Américas (CSA).
A CUT esteve no Congresso Nacional onde levantou a bandeira do Trabalho
Decente que em nosso país
envolve lutas como a política de valorização do salário
mínimo e a ampliação de direitos e conquistas.

A Jornada resgata o princípio fundamental da Organização Internacional do Trabalho (OIT): o trabalho produtivo, adequadamente remunerado, exercido por homens e mulheres em condições de igualdade, liberdade,
segurança, sem quaisquer formas de discriminação e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho.
Para a Central Única dos
Trabalhadores, este conceito deve se traduzir na ampli-

Representantes da CUT estiveram no Congresso Nacional no dia 07

ação dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, em
mais e melhores empregos,
em qualidade de vida, em

desenvolvimento do país
com distribuição de renda,
valorização do trabalho e
respeito ao meio ambiente.

O Projeto Xadrez nas
Escolas de Taubaté esteve presente na fase final
do Campeonato Brasileiro Escolar de Xadrez.
O destaque de Taubaté
foi Rauanda Schultz, que
conquistou o vice-campeonato na categoria 1º ano
do ensino médio.
O campeonato reuniu
mais de 500 atletas de
todo o país divididos em
diversas categorias, do
pré-escolar ao 3º ano do
ensino médio.
A taubateana ficou atrás
apenas da forte jogadora
de São Paulo, Daphne Tofano Jardim.
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Na luta pela manutenção dos
empregos dos trabalhadores na Pelzer
O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região
inicia mais uma grande luta
pela manutenção de empregos e pelo desenvolvimento de nossa região.
Cerca de 1.018 trabalhadores diretos e indiretos na
Pelzer estão com seus empregos ameaçados devido a
uma disputa judicial entre os
proprietários do prédio da
empresa e a atual direção da
MP Plastics (Pelzer).
O Sindicato foi notificado
pela Pelzer sobre a situação
no dia 30 de setembro,
quando tomou ciência que
a Justiça já havia determinado o despejo da Pelzer e o
encerramento de suas atividades bem como a reintegração do prédio da empresa ao seu proprietário que
representa a antiga empresa Indaru.
O Sindicato já está mobilizando toda a sociedade civil de Taubaté e região, os

Presidente Isaac conversa em assembléia com os trabalhadores na Pelzer - é hora de unidade e mobilização da categoria pelos empregos

Poderes Executivo e Legislativo Municipal, Deputados,
Senadores e o Governo Federal para impedir esse ataque aos empregos de mais
de 1.018 pais e mães de famílias que dependem dos
empregos gerados na Pelzer.
O Sindicato já realizou na
semana passada uma assembléia com os trabalhadores

na Pelzer na qual foram informados sobre a situação
da empresa e quando teve
início o processo de mobilização da categoria pela
defesa de seus empregos.
O Sindicato esteve reunido nesta terça-feira, dia 13,
com o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Peixoto e com o prefei-

to Roberto Peixoto que foram informados sobre a iminente ameça aos empregos
dos trabalhadores na
Pelzer.
Ambos afirmaram que os
Poderes Públicos Municipais tomarão as devidas providências para evitar o fechamento da empresa e a
demissão dos trabalhadores

e trabalhadoras.
“Não vamos permitir que
os trabalhadores na Pelzer
sejam prejudicados e que
estes postos de trabalho sejam fechados, nossa bandeira sempre foi e agora será
reafirmada na luta pela manutenção destes empregos”,
afirmou o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo.

NOSSA LUTA

Entenda o caso Pelzer
Em processo de
nº1754/01 que está na Justiça desde de 2001, a empresa Indaru conseguiu o
despejo da Pelzer por falta de pagamento do imóvel de sua propriedade.
A Pelzer teria o prazo
de 08 de outubro para
cumprir a determinação
da Justiça com a entrega
do prédio.
A empresa entrou com
recurso na 29ª Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo e conseguiu a prorrogação de 100 dias do prazo de desalojamento com
término em 14 de janei-

ro de 2010.
Ciente da situação o
Sindicato também entrará na Justiça com uma
ação buscando junto ao
Tribunal de Justiça garantir o Direito Coletivo dos
trabalhadores que está
acima dos interesses da
Pelzer e da Indaru neste
processo.
Agora com este prazo
de 100 dias, o Sindicato
vai buscar junto com os
Poderes Públicos de nossa cidade e a sociedade
taubateana uma saída
para a questão da garantia dos empregos dos trabalhadores na Pelzer.

