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L UTA

E CONOMIA

Banco Central reduz taxa de
juros após pressão das centrais

Desemprego tem o menor
índice no Brasil desde 2002

Para a CUT, a redução de 1% é pequena mas já contribui para o enfrentamento da crise

O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco
Central) reduziu a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, de 13,75% ao ano
para 12,75% ao ano.
Trata-se do maior corte de
juros promovido pelo Banco Central desde dezembro
de 2003.
Para a CUT, diante do necessário, queda de 1% é pouco. Porém, diante do conservadorismo do Banco Central e das pressões do mercado financeiro, que apostava em queda menor, acreditamos que a pressão do movimento sindical contribuiu
para o índice anunciado.
“Esperamos que isso represente o início de um processo duradouro, pois a re-

Apesar da crise, o país tem condições de manter o nível dos empregos

Pressão dos trabalhadores contribuiu para a redução da taxa de juros

dução da taxa básica de juros contribui para o enfrentamento da crise - 1% a menos na Selic retira R$ 15 bilhões da ciranda financeira.
Cobraremos não só a continuidade da redução da Selic, como também que os
bancos cumpram sua parte

e derrubem o spread (diferença entre o custo de captação dos bancos e os juros
que eles cobram dos seus
clientes), liberem crédito e
não demitam trabalhadores”, afirmou o presidente
nacional da CUT,Artur Henrique, em nota oficial.

VESTIBULAR 2009

Anhanguera Educacional tem últimas datas
para provas agendadas
O Sindicato informa que as
últimas datas para a realização de provas agendadas do
Vestibular 2009 da Faculdade Comunitária de Taubaté
serão nos dias 28, 30 e 31 de
janeiro.
Você não pode perder essa
oportunidade!!!
Também estão abertas as
inscrições para os cursos de
Pós-Graduação da Anhanguera como MBA em Logística, Gestão Industrial, Engenharia de Segurança do Tra-
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balho e MBA em Gestão de
Projetos entre outros.
Faça sua inscrição pelo site

www.vestibulares.br, ou
acesse a central de atendimento - 0800 941 4444.

Convênio UNITAU
O Sindicato informa que todos os sócios e dependentes beneficiados pelo convênio bolsa pontualidade
com a Unitau em anos anteriores com o desconto de
20% nas mensalidades deverão fazer um recadastramento na Secretaria do Sindicato para continuar
recebendo o desconto.
O prazo para este recadastramento se encerra no dia
30 de Março de 2009, e quem não fizer a atualização perderá automaticamente o benefício.
Os sócios deverão comparecer na Secretaria Geral
do Sindicato para o preenchimento da nova documentação, trazendo uma cópia do comprovante de
rematrícula devidamente pago. Lembramos aos sócios
que o desconto de 20% do convênio com a Unitau é
no valor das mensalidades, e não vale para a matrícula. Os alunos deverão trocar o boleto na Unitau por
outro com o desconto de 20% até o dia 30 de Março de 2009. Depois deste prazo, não haverá mais
direito ao desconto.

A taxa de desemprego
média no Brasil em 2008 ficou em 7,9%, contra 9,3% em
2007, segundo dados divulgados pelo IBGE. O dado divulgado é o menor da série iniciada em 2002.
Em dezembro, a taxa ficou
em 6,8%, contra 7,6% em
novembro. Na comparação

com dezembro de 2007, houve um decréscimo de 0,6
ponto percentual --que havia
ficado em 7,4%.
Para o Sindicato, os números demonstram que a economia tem folego para passar pela crise sem a precarização de empregos e direitos dos trabalhadores.

T RABALHO

Ministro reafirma apoio à
posição da CUT frente à
crise financeira
Em reunião com a executiva da CUT no dia 22, o ministro do Trabalho, Carlos
Lupi, reafirmou o compromisso do Governo Lula em
enfrentar a crise econômica, preservando emprego e
renda da classe trabalhadora por meio da estruturação
de um Conselho de acompanhamento dos recursos
públicos liberados às empresas, a fim de garantir contrapartidas sociais.
O presidente da CUT, Artur Henrique, falou da satisfação "de ter no ministro um
parceiro das propostas que
nossa Central tem defendido junto ao governo e aos
empresários. São propostas

Ministro Carlos Lupi

no sentido de que o Brasil
fortaleça o mercado interno
como uma das medidas importantes neste momento
para a superação da crise".
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N EGOCIAÇÕES

Acordo na Volks tem repercussão
nacional e se torna referência
O acordo aprovado pelos
trabalhadores na Volkswagen
na semana passada e que garantiu a manutenção do emprego de 650 trabalhadores
com a redução da jornada
sem redução de salários teve
repercussão nacional na mídia e no movimento sindical,
mostrando que a CUT tem
propostas para o combate à
crise econômica sem a retirada de direitos dos trabalhadores.
Enquanto isso, os Semlutas
deixam os trabalhadores nas
mãos do patrão, como aconteceu na empresa Schrader
de Jacareí, onde a categoria
teve que formar uma comissão para negociar com a

va ainda mais na GM, que
anunciou novas férias coletivas para 200 trabalhadores
na semana passada.
Para o presidente Isaac do
Carmo, o acordo na Volks
deve ser mesmo uma referência para os metalúrgicos
de todo o Brasil que estejam
dispostos a fazer a luta pelos trabalhadores
“Mostramos que a CUT
tem propostas sérias para o
combate à crise e que não
abrem mão dos direitos dos
trabalhadores. Vamos levar
nossa luta para todos os setores do ramo metalúrgico e
lutar para garantir as conquistas da categoria”, disse
Isaac.

O presidente Isaac durante reportagem sobre a impotância do acordo na Volks

empresa um acordo para a
manutenção de seus empregos
perante a crise econômica.
Em vez de buscar uma alternativa de negociação para

os trabalhadores na Schrader,
os Semlutas preferem se
omitir mais uma vez, e não
tomam ações efetivas para
combater a crise que se agra-

U NIDADE

Metalúrgicos participam de ato pela
defesa do emprego em Salto e região
Os metalúrgicos de Taubaté participaram no sábado,
dia 24, de um ato público da
CUT na cidade de Salto pela
defesa dos empregos, salários e direitos dos trabalhadores e contra a crise.
O Sindicato foi representado nesse ato pelos companheiros Paulo Dutra, Banha, Bira e Margarida.
O ato realizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de
Salto contou com a presença de 3 vereadores da cidade e de companheiros dos

sindicatos de Sorocaba, Itu,
da Construção Civil e da
Apeoesp.
Foi realizada uma passeata pela cidade e os dirigentes sindicais lembraram a importância de defender os
empregos e salários dos trabalhadores nesse momento
de combate à crise econômica.
O ato fez parte da agenda
de mobilizações da CUT em
defesa dos trabalhadores
contra os ataques promovidos pelos patrões que pre-

Metalúrgicos de Taubaté participam do ato

gam a retirada de direitos e
redução de salários como
forma de combater a crise
econômica.
A CUT lembra que a Clas-

se Trabalhadora não vai pagar a conta dessa crise e que
defenderá sempre as conquistas das mais diversas categorias.

D EMOCRACIA

Curtas
Corinthians
conquista 7º título
da Copinha

O Corinthians é o campeão da Copa São Paulo
de Futebol Júnior-2009.
A equipe derrotou o
Atlético-PR por 2 a 1, no
estádio do Pacaembu, neste domingo, dia 25, e ficou
com o título.
Os gols corintianos foram feitos por Fernando
Henrique e Jadson. Recordista de troféus da Copinha, a equipe do Parque
São Jorge chegou à final
desta edição em busca do
seu sétimo título. E conseguiu.
Considerado um dos
principais favoritos a vencer o torneio, o Corinthians superou na semifinal o
Avaí na disputa por pênaltis, após empatar o jogo
por 1 a 1. O Atlético-PR
avançou à decisão ao surpreender o São Paulo na
vitória de 2 a 1, de virada,
em Rio Claro.

Confira os jogos
da 3º rodada do
Paulistão

C IPA

Cipa da SG toma
posse para a
gestão 2009/2010

No dia 25 de Janeiro de
1984 aconteceu na Praça da
Sé em São Paulo o maior dos
comícios pelas Diretas Já,
quando o povo saiu às ruas
exigindo a volta da Democracia e das Eleições Diretas
para presidente.
Graças à pressão popular,
em 1984 ainda houve eleição indireta para presidente,
mas o caminho da redemocratização estava aberto com
a eleição de Tancredo Neves, que veio a falecer no dia
21 de abril de 1985, assumindo seu vice, José Sarney.

No dia 16
de janeiro
aconteceu a
posse da Cipa
2009 - 2010
da SG. Tomaram posse os
companheiros:
Titulares - Bruno Ramalho Ferreira, Mauricio Giovani Vargas, Felipe Arnolfo M.
de Araujo, Wagner Paulino e
Marcos Roberto Antonio.
Suplentes - Julio César
Gica,Amarildo Marques, Sandra C. da S. Matusevicus,Alexandre dos Santos e Antenor
Bastos de Freitas.

Arquivo

Comício da Sé pelas Diretas Já
completa 25 anos

Lula, então presidente do PT, discursa no histórico comício das Diretas Já

Em 1989 o povo voltaria a
eleger pelo voto Direto o
presidente da República, co-

locando fim a um período de
repressão e autoritarismo no
Brasil.

Terça, dia 27
S. André x Ponte Preta
Palmeiras x Marília
Quarta, dia 28
São Caetano x Barueri
Oeste x Ituano
Mogi Mirim x Paulista
Corinthians x Botafogo
Guarani x São Paulo
Quinta, dia 29
Noroeste x Guará
Santos x Mirassol
Portuguesa x Bragantino
Fontes: Site Futebol na Rede
e Diário de Taubaté
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PALESTRA
"Superando os
desafios"
é o tema
da palestra que o
piloto
André
Azevedo
irá apresentar no Sesc
Taubaté nesta quintafeira, 29, a partir das
19h30. O campeão do
Rally Paris-Dakar, categoria moto maratona em
1991, irá contar as suas
histórias, derrotas, vitórias e as experiências
adquiridas na preparação
e nos treinamento, e
traçar um paralelo com o
desenvolvimento das
inteligências múltiplas
em busca do seu crescimento pessoal e profissional. A entrada é franca.
SHOW
Marcelo
Theo e
Toninho
Mattos
apresentam
música de
qualidade
com o
melhor da MPB e Pop
Rock no Tangaroa nesta
quarta-feira, dia 28, a
partir das 21h. Com
influências de Jackson do
Pandeiro e Zé Limeira,
Toninho e Théo mostram
músicas próprias e dos
mestres da MPB. O
Tangaroa fica na Av.
Charles Schnneider,
1549.
FESTIVAL
Neste
sábado,
dia 31,
acontece
a grande
final do
24º
Festival
de Marchinhas de Carnaval de
São Luiz do Paraitinga, a
partir das 21h30 na Praça
Oswaldo Cruz. 20 músicas estarão concorrendo
na final ao prêmio de
R$ 2 mil para a marchinha campeã.

U NIDADE

Metalúrgicos de Taubaté participam do
Fórum Social Mundial 2009
Os metalúrgicos de Taubaté estarão participando da 9ª
edição do Fórum Social
Mundial que acontece de 27
de janeiro a 1º de fevereiro
na cidade de Belém, no Pará.
O Sindicato será representado no Fórum Social pelo
presidente Isaac do Carmo e
pelo diretor cultural Raimundo Dia Pires, o Baiano.
O objetivo da participação
dos metalúrgicos de Taubaté
no Fórum Social Mundial é
debater as alternativas de
combate à crise econômica
internacional que não passem pela demissão de trabalhadores, redução de salários e precarização de direitos conquistados.
"Vamos dar nossa contribuição para que entidades e
organizações de outros países conheçam as propostas
do Sindicato e da CUT para
esse momento de enfrentamento com os especuladores internacionais e alternativas para o combate à crise", disse Isaac.
A CUT participará ativamente deste Fórum Social
Mundial e entende que este
evento será histórico para o
debate sobre o desenvolvi-
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Agenda Cultural

Participantes do Fórum Social Mundial 2009 saem às ruas da capital do Pará, sede do evento

CUT divulga manifesto aos paticipantes
do Fórum Social Mundial

mento com distribuição de
renda, soberania, solidariedade e paz, através do debate
sobre políticas de Juventude,
Organização Sindical, Formação, Comunicação, Gênero e
Raça.

Em manifesto divulgado
pela CUT aos participantes
do Fórum Social Mundial, a
central afirma que o papel
do evento se torna muito
importante para encontrar
saídas comuns para os nossos países e povos, que não
aceitam - e não vão - pagar
a conta dos que converteram o planeta num grande
cassino.

Para o presidente da
CUT, Artur Henrique, “é
hora dos movimentos sociais somarem experiência
e capacidade pressionando
por ações solidárias que
visem a valorização do trabalho com distribuição de
renda”. Leia a íntegra do
manifesto divulgado pela
central no site:

www.cut.org.br

D IREITOS

Sindicato promove palestra sobre
aposentadoria
O Sindicato realiza uma
palestra sobre aposentadoria no dia 30 de janeiro, às
10h, no auditório da entidade.
A palestra será feita pelo
gerente do INSS de Taubaté,
Dr. Barbosa, e nela os companheiros poderão tirar todas as suas dúvidas sobre

como adquirir sua aposentadoria.
“É fundamental que os trabalhadores estejam informados nesse momento em que
buscam a aposentadoria depois de muito contribuirem
para o crescimento da categoria”, afirma o presidente
Isaac do Carmo.

