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AGENDA 2010

SEM CRISE

CUT e centrais convocam Conferência
Nacional da Classe Trabalhadora
Reunidas em São Paulo na
última quinta-feira, dia 21, as
lideranças das 6 centrais sindicais brasileiras definiram a
realização da Conferência Nacional da Classe Trabalhadora
(Conclat) no dia 1º de junho,
coroando o processo de integração e luta do movimento
sindical brasileiro com a elaboração de uma agenda positiva a ser apresentada à candidatura das forças democráticas e populares.
De acordo com o presidente da CUT, Artur Henrique, que coordenou a reunião das centrais, "a Conclat
será o momento de apontarmos coletivamente um conjunto de diretrizes, com a visão da classe trabalhadora,
que as centrais vão debater

40

Reunião das centrais sindicais na sede da CUT em São Paulo

em todos os Estados".
O líder cutista destacou que
em ano eleitoral cresce a responsabilidade das lideranças
para somar experiência e
consciência e potencializar o
protagonismo do sindicalismo
brasileiro, ampliando a pressão

sobre o Congresso Nacional,
o empresariado e governos,
pela aprovação de projetos
que contemplem avanços sociais, como o da redução da
jornada de trabalho para 40
horas semanais sem redução
de salário.

Brasil gera mais de 11 milhões
de empregos em 7 anos
Entre 2003 e 2009 o Brasil
gerou 11.752.763 novos postos de trabalho, entre vagas
celetistas e estatutárias, calculados com base nos dados
da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e no
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
Apesar de ter registrado
perda de 415.192 postos de
trabalho, o número de admissões de dezembro de 2009,
que chegou a 1.068.481, foi
o maior para o mês em toda
a série histórica do Caged.
Taubaté - Em nossa região, um bom exemplo deste desempenho do emprego
em 2009 é o do setor metalúrgico, onde foi registrada
pelo Sindicato a manutenção
dos postos de trabalho mes-

mo em meio à crise.
O setor metalúrgico em
Taubaté se encontra em plena recuperação e o nível de
emprego metalúrgico já está
em 95,31% do que era antes
da crise. Com os investimentos anunciados para as indústrias da cidade, a expectativa
é de que 2010 seja um ano
de grandes resultados.

HORAS JÁ

Vigília no Congresso Nacional cobra
prioridade para redução da jornada
Na reunião das centrais
sindicais realizada no dia 21,
também ficou definida a continuidade da luta pela redução da jornada de trabalho
sem redução de salários em
2010.
Os dirigentes da CUT, Força Sindical, CGTB, CTB,
NCST e UGT estarão presentes em vigília no dia 2 de
fevereiro, na reabertura do
Congresso Nacional, para
garantir que a proposta de
redução da jornada para 40
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As 40 horas semanais continuam na pauta Classe Trabalhadora em 2010

horas ganhe prioridade nos
trabalhos.
Segundo o Dieese, a redu-

ção da jornada de trabalho
pode gerar mais de 2,2 milhões de novos empregos.

D ENÚNCIA

Trabalhadores exigem
respeito na Autometal
Os trabalhadores na Autometal e o Sindicato denunciam a falta de respeito na empresa e afirmam que não vão
aceitar as demissões que estão sendo realizadas sem a
discussão com o Sindicato.
Nem nos piores momentos da crise econômica houve demissões e não vai ser
agora que o Sindicato e os
trabalhadores irão aceitar
essa postura.
O Sindicato informa que realizará assembléias nesta semana com os trabalhadores e
buscará um caminho para reverter as demissões realizadas e evitar que novos traba-

lhadores sejam demitidos.
Para indignação de todos a
empresa tem demonstrado
que não tem responsabilidade social, pois demitiu um
trabalhador que havia se acidentado na empresa em
2009.
No acidente o trabalhador
perdeu os dedos das mãos e
a empresa não garantiu seus
direitos, sem contar o descaso com as normas de segurança do trabalhador que teriam evitado o acidente.
O Sindicato não aceita esta
demissão e vai procurar a
empresa para garantir o direito deste trabalhador.

C ONVÊNIO

Prazo de cadastramento do
convênio Unitau termina no
dia 30 de Janeiro
O Sindicato lembra aos alunos antigos da Unitau e do
Colégio Balbi que o prazo
para o recadastramento para
o convênio com a Unitau termina no próximo sábado, dia
30 de janeiro.
No sábado, dia 30, a Secretaria Geral do Sindicato estará aberta no horário das 8h
às 12h para o recadastramento dos alunos.
Os alunos antigos da Unitau deverão comparecer ao
Sindicato e apresentar o
comprovante da rematrícula já pago para retirar a declaração de sócio que será
apresentada na Unitau.
Novos alunos - Com relação aos alunos aprovados
no Vestibular 2010, o Sindi-

cato ainda está negociando
o número de bolsas que serão concedidas, pois a Unitau está limitando a quantidade de bolsas por instituição conveniada.
O Sindicato espera chegar
em breve a uma solução que
será oportunamente comunicada aos associados.
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S OCIAL

A defesa da unidade de
propostas da sociedade e da
mobilização permanente das
organizações sociais marcaram as discussões de abertura do Fórum Social Mundial
(FSM), que aconteceu nesta
segunda-feira, dia 25, na capital gaúcha. Os organizadores do evento falaram sobre
os desafios e avanços do encontro, que completa dez
anos, e acirraram as críticas
contra o neoliberalismo.
Ao defender uma mudança de consciência individual
e a articulação em torno de
temas comuns, o empresário
e um dos organizadores do
FSM, Oded Grajew destacou

Foto: Renato Araújo/ABr

Fórum Social Mundial quer unidade nas
propostas e mobilização permanente

Abertura do Fórum Social Mundial em Porto Alegre nesta segunda-feira, 25

a necessidade da "mobilização constante, para que as
propostas do fórum se transformem cada vez mais em
políticas públicas".

No ano em que celebrará
10 anos de seu processo, o
Fórum Social Mundial não
terá um evento global único
e centralizado.

Em 2010, o FSM se dará de
forma permanente ao longo
de todo o ano, através de
eventos e atividade em várias partes do mundo. Será um
ano em que as atenções do
processo do FSM estarão
voltadas para a crise global
em suas várias dimensões econômica, ambiental, política, social, cultural, alimentar,
civilizatória.
O Sindicato participa do
FSM com o diretor cultural
Raimundo Dias Pires, o Baiano, e com o secretário de
Formação, Juarez Estevam
Ribeiro. O FSM em Porto
Alegre termina nesta sextafeira, dia 29.

D IREITO

Governo cadastra empresas interessadas em
conceder licença maternidade de 6 meses
Começou nesta segundafeira, dia 25, o cadastro
para o Programa Empresa
Cidadã criado pelo Governo Lula para as empresas
que quiserem aderir à licença maternidade de 180
dias.
Pelas regras, a trabalhadora que quiser ampliar a
licença maternidade tem
até 30 dias, depois do nascimento da criança, para
fazer o comunicado à empresa. O benefício só poderá ser estendido, porém,
se a companhia estiver cadastrada no programa.
A licença maternidade

beneficia a empregada com
filho natural ou aquela que
adota uma criança ou detém a sua guarda judicial.
Nos dois últimos casos, a
licença terá 60 dias quando se tratar de criança com
até 1 ano de idade, 30 dias
quando a idade da criança
for de 1 a 4 anos e 15 dias
se a idade for superior a 4
anos.
A empresa deduzirá integralmente do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) o gasto adicional
com a prorrogação da licença maternidade ou da
licença à adotante.

O Programa Empresa Cidadã foi criado pelo presidente Lula em dezembro

S ERIEDADE

2º Torneio
Taubaté Open
de Tênis
de Mesa

No domingo, dia 31,
acontece no Sesi de Taubaté o 2º Torneio Taubaté Open de Tênis de
Mesa, com a presença
confirmada de 250 participantes e dos melhores
atletas do Estado de São
Paulo.
O evento é organizado
pelo Projeto Metta de
Tênis de Mesa, que é uma
parceria entre o Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté, Prefeitura, Sesi, e
Urmet Daruma, que conta com mais de 100 alunos na modalidade.
O Sesi Taubaté fica na
Avenida Voluntário Benedito Sérgio, 710 - B. Estiva. Informações pelo telefone (12) 3633-4699.

Jogos da
5ª rodada do
Paulistão

C IPA

Sindicato encaminha reivindicações
dos trabalhadores
Os trabalhadores nas empresas Mextra, UFI e Tecno América procuraram o
Sindicato insatisfeitos e com
pautas de reivindicações que
estão sendo encaminhadas
pela entidade.
O Sindicato está organizando a luta destes trabalhadores para que eles tenham
as suas reivindicações contempladas e que problemas
ocorridos em 2009 não voltem a acontecer. A organização dos trabalhadores junto ao Sindicato é fundamental para as conquistas.

Curtas

Calendário da
eleição da Cipa 2010
na Mubea
DIA 30 - 5ª rodada
Barueri x Rio Claro
Santos x Oeste
S. Caetano x Monte Azul

Sindicato busca a conquista das reivindicações dos trabalhadores

Usiminas - O Sindicato
está ouvindo os trabalhadores e fazendo um levantamento dos problemas rela-

tivos ao plano médico na
Usiminas para que estas
questões possam ser encaminhadas da maneira adequada.

O Sindicato informa que as
inscrições para a eleição da
Cipa 2010 na Mubea estarão abertas no período de 01
a 20 de fevereiro.
A eleição será realizada no
dia 25 de fevereiro, no horário das 5h30 às 16h.
Participe!!!

DIA 31 - 5ª rodada
Mogi Mirim x Bragantino
Corinthians x Palmeiras
Portuguesa x Botafogo
R. Branco x Ponte Preta
Sertãozinho x São Paulo
Paulista x Mirassol
Ituano x Santo André
Fonte: Folha Online
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Agenda Cultural
SHOW
A Banda
U2 One,
cover do
quarteto
irlandês
U2, gravará
um DVD
ao vivo no Mutley Music
Bar. A gravação acontece
no dia 29 de janeiro, sexta-feira. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos na Gold Finger
do Taubaté Shopping ou
na loja For Men. O Mutley
Music Bar fica na Rua Jacques Félix, 297, no Centro. Informações pelo telefone (12) 3632-5540.
EXPOSIÇÃO
Bancada
de Natal é
uma exposição com
obras do
artista
Mestre
Molina. As peças de Mestre Molina podem ser
compreendidas como bancadas onde um conjunto
de bonecos são movidos
por um motor. São marcenarias, serralherias, parques de diversões, cenas
de vida na roça, e bares
populares com detalhes
surpreendentes que demonstram a engenhosidade por trás das instalações. Até dia 31 de janeiro no SESC Taubaté.
Informações pelo telefone (12) 3634-4000.
FOLIA
No próximo dia 7
de fevereiro, a partir
das 18h,
acontece o
tradicional
Bloco do
Boné Véio 2010, na Rua
dos Operários, em Taubaté. Muita alegria e animação como nos antigos
Carnavais de rua, antecipando a folia em Taubaté.
Traga sua família, seus
amigos e venha participar
dessa festa!!!

SOS - SÃO LUIZ

Moradores de São Luiz precisam de
utensílios domésticos para suas casas
Após o período em que foi
realizada a limpeza das casas
que foram atingidas pela enchente em São Luiz do Paraitinga, surgem agora novas
necessidades para a população.
Segundo a vereadora Edilene Alves Pereira, presidente da Câmara Municipal de
São Luiz, as pessoas estão
voltando para suas casas e
precisam de utensílios domésticos, já que perderam
tudo na enchente.
“Os moradores estão precisando de panelas, talheres,
pratos, enfim, utensílios que
foram perdidos e que são
essenciais para o lar”, afirma
a vereadora.
Outra necessidade urgente dos moradores é de tinta
e pincéis para a recuperação
das paredes das casas que ficaram sujas de lodo e barro.
“Contamos mais uma vez
com o espírito de solidariedade dos metalúrgicos de
Taubaté para continuar esse
processo de recuperação da
cidade de São Luiz”, disse o
presidente Isaac do Carmo.

Você pode fazer suas doações na sede do Sindicato, que fica na rua Urupês, 98, no bairro Chácara do Visconde

Vereadora agradece doações dos trabalhadores
A presidente da Câmara
de São Luiz, vereadora Edilene, está visitando as fábricas e agradecendo as doações dos trabalhadores. No
dia 20, a vereadora esteve
na Ford onde agradeceu o
empenho da categoria, e
também visitará outras
empresas para conversar
com os trabalhadores.

Vereadora Edilene e o vice-presidente Mil durante assembléia na Ford

C ONCURSO

Nome para o jornal dos trabalhadores na
Ford será divulgado no dia 20 de fevereiro
As inscrições para o concurso que vai escolher o
nome do jornal dos trabalhadores na Ford do Brasil estão encerradas.
O anúncio da sugestão vencedora será feito no dia 20
de fevereiro.
A organização do concurso recebeu diversas sugestões e o nome vencedor será
divulgado
nos
sites
w w w. f o r d wo r ke r s . n e t ,
www.smabc.org.br
e
www.sindmetau.org.br
A próxima edição do jornal dos trabalhadores na
Ford já será publicada com

o nome vencedor.
A criação deste jornal foi
uma das resoluções do encontro dos representantes
dos trabalhadores na Ford de
Taubaté e de São Bernardo
do Campo, realizado no mês
de novembro na cidade de
Ubatuba.
"Esse jornal é um instrumento de unidade da categoria e nada mais justo que os
trabalhadores na Ford escolham o nome deste veículo
de informação e de mobilização para nossas lutas e reivindicações", disse o vicepresidente do Sindicato dos

Metalúrgicos de Taubaté e
Região, Claudemir Monteiro,
o Mil.
O vencedor do concurso
ganhará uma estadia de um

final de semana na Colônia
de Férias do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região em Ubatuba, além de
um certificado.

