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Taubaté fecha primeiro
semestre com saldo
positivo de empregos

PT e PMDB de Taubaté reafirmam aliança
em apoio a candidatura de Dilma Rousseff

Carlinhos Almeida fala durante o evento e a mesa com membros do PT e PMDB

O PT e o PMDB de Taubaté realizaram uma entrevista coletiva na semana passada na qual reafirmaram a aliança entre as duas legendas
na cidade e o PMDB divulgou um manifesto em apoio
à candidatura de Dilma
Rousseff do PT à Presidência da República, com Michel

Temer do PMDB para vicepresidente.
O evento contou com a
presença do deputado Estadual Carlinhos Almeida, do
presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, do presidente
do PT de Taubaté, Nilson
Coutinho, do presidente do
PMDB de Taubaté, Jacir Cu-

nha, militantes e filiados dos
dois partidos.
Os integrantes da mesa fizeram suas saudações e ressaltaram a importância da
efetivação do apoio do
PMDB à candidatura do PT,
através da divulgação de um
documento que foi assinado
pelos presidentes municipais
das duas legendas.
"A assinatura deste manifesto fortalece a unidade da
aliança entre PT e PMDB,
para que possamos fazer uma
campanha vitoriosa em nossa região, fortalecer e continuar com as ações do governo federal no Vale do Paraíba", disse o presidente do
Diretório Municipal do PT,
Nilson Coutinho.

Nos últimos 12 meses o saldo positivo chega a 5.518 postos de trabalho
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Cesar Ogata

Comitê Sindical da campanha de Mercadante
será inaugurado nesta terça, dia 20
O comitê sindical da campanha do senador Aloizio
Mercadante ao governo de
São Paulo será inaugurado
nesta terça-feira, dia 20, em
São Paulo.
O objetivo do comitê é
criar um espaço voltado para
omovimento sindical em
apoio às candidaturas de Dilma Rousseff para presidente
e Mercadante para governador.
O comitê sindical fica na
Rua da Consolação, 2001, no
bairro Cerqueira Cesar, na
Capital Paulista.

ALTA

Taubaté encerrou o primeiro semestre deste ano com
um saldo positivo de 2.874
postos de trabalho. De acordo com dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados no último dia 15 de julho pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), neste
período o município registrou 19.962 admissões contra 17.088 demissões – uma
variação de 3,75%.
Com relação ao mês de junho, o município manteve a

tendência iniciada em janeiro deste ano, apresentando
saldo positivo na geração de
empregos pelo sexto mês
consecutivo.
Pelos dados do Caged, em
junho deste ano, o município
registrou 3.066 admissões
contra 2.995 demissões, o
que representa um saldo positivo de 71 empregos – uma
variação de 0,09%.
Já com relação aos últimos
12 meses, o saldo positivo
chega a 5.518 postos de trabalho.

Emprego formal soma 1,47 milhão
no 1º semestre e bate recorde
Informações do Caged
divulgadas pelo Ministério
do Trabalho revelam que foram criadas 1,47 milhão vagas de emprego com carteira assinada no primeiro semestre deste ano, valor que
representa o novo recorde
histórico para o período.

Apesar do recorde registrado no primeiro semestre deste ano, o mês
de junho não foi o melhor
da história. No mês passado, foram criados 212,9 mil
postos formais de emprego, informou o Ministério
do Trabalho.

Mercadante abre espaço para a atuação sindical em sua campanha

C OMPROMISSO

V ERGONHA

Candidato do patrão ataca a
CUT e as centrais sindicais
O candidato do PSDB e do
DEM à Presidência, José Serra, declarou outra guerra ao
movimento sindical depois
que as centrais divulgaram
documento provando que o
tucano mentiu em seu programa eleitoral na tevê sobre a criação do seguro-desemprego.
Serra disse que a CUT “É
uma elite sindical aliada ao
governo por dinheiro e que
faz um trabalho de politica
partidária". Com tais declarações, o candidato só reafirma o que movimento sindical diz há muito tempo: Serra não gosta de trabalhador.

Em nota assinada por seu
presidente nacional, Artur
Henrique, a CUT respondeu
a Serra:
“O candidato demonstra
mais uma vez desequilíbrio.
Esperamos que saiba administrar de maneira eficiente
pelo menos o seu segurodesemprego, que ele diz falsamente ser sua criação”.

Saldo líquido de empregos
supera marca de 12 milhões
desde 2003
O dinamismo da atividade
econômica nos últimos anos
contribuiu para o forte crescimento do mercado de trabalho no Brasil e o aumento da formalização da mão
de obra. Com a divulgação
dos dados de junho do Caged, pelo Ministério do Trabalho, o país ultrapassou a
marca de 12 milhões de
empregos líquidos (o saldo
total de admissões e dispensas de empregados, sob o
regime da CLT) criados desde 2003.
Até o mês de maio, o saldo
líquido de empregos gerados

Lula supera os 10 milhões de
empregos em 8 anos

no País era de 12.410.022
postos de trabalho.
A marca supera as 10 milhões de vagas que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, durante a campanha
em 2002, que o Brasil precisaria criar.
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ACORDOS

Propostas de PLR são aprovadas
na Iramec e na Flexrool de Ubatuba
O Sindicato já está quase
finalizando as negociações
de PLR com as empresas da
base.
Na semana passada, mais
dois acordos foram aprovados pelos trabalhadores.
Na Iramec, os trabalhadores aprovaram a proposta de
PLR que injeta R$ 480 mil na
economia da cidade.
O avanço nas negociações
de PLR também acontece
em empresas de outras cidades da base do Sindicato,
como Ubatuba, onde os trabalhadores na Flexrool, apro-

Trabalhadores na Iramec aprovaram a proposta de PLR para o ano de 2010, e acordos avançam em outras cidades

varam acordo.
A empresa produz maquinas e equipamentos para a

construção civil.
Esta é mais uma demosntração de compromisso do

Sindicato com os direitos e
a geração de renda para os
trabalhadores.

J UVENTUDE

Metalúrgicos debatem o papel dos jovens
no movimento sindical
Nos dias 16 e 17 de julho
aconteceu na sede da FEM/
CUT-SP o 2º Encontro Estadual da Juventude Metalúrgica.
O Sindicato participou do
encontro com a companheira Amanda (LG) e os companheiros Jeferson (Comau),
Fabiano(Alstom) e Adriano
(Metalbages).
Entre os principais pontos
debatidos no encontro estiveram a participação dos jovens no movimento sindical
e também a importância da
atuação dos jovens nas eleições para a Presidência da
República e para o governo
de São Paulo.
O encontro contou com a

Na foto abaixo os
dirigentes Jeferson,
Fabiano, Adriano e
Amanda que
representaram os
Metalúrgicos de
Taubaté.

A organização no local de trabalho é fundamental para o
debate com a juventude, assim como as parcerias com as
centrais sindicais internacionais como Ig Metall e LO.

participação de jovens representantes de 12 sindicatos filiados à FEM/CUT-SP.

Os jovens também debateram em trabalhos de grupo,
os avanços das experiências

do ramo metalúrgico cutista
sobre a Organização no Local de Trabalho.

Curtas
Começam os
Jogos Regionais
em Taubaté

Até o dia 31 de julho,
atletas de 43 cidades do
Vale do Paraíba estarão
participando dos 54º Jogos Regionais em Taubaté.
A Prefeitura de Taubaté investiu mais de R$
800 mil na reforma de
praças esportivas e alojamentos no município.
São esperadas mais de
17 mil pessoas entre dirigentes e atletas na cidade.
Taubaté recebe os Jogos Regionais deste ano
em virtude da desistência
de Guaratinguetá, por
causa dos estragos causados pelas chuvas na cidade no início do ano.
Taubaté ficou em sétimo lugar nos últimos Jogos Regionais, e neste
ano competindo em casa,
objetivo dos atletas da
cidade é alcançar um resultado melhor.

Confira os jogos
do final de
semana do
Brasileirão 2010

M ULHER

Encontro trata da importância da extensão licençamaternidade para 180 dias
Votação em
Na sexta-feira, dia 23, acontece em São Bernardo do
Campo o debate com o tema
“A importância da licença
maternidade de 180 dias”, na
sede da FEM/CUT-SP.
O evento tem como objetivo potencializar a divulgação da Campanha: “Dá Licença: Queremos 180” nas
empresas do setor metalúrgico em todo o Estado.
O debate direcionado aos
dirigentes sindicais contará
com a presença da diretora
do Departamento Científico
de Aleitamento Materno da
Sociedade Brasileira de Pe-

2º turno no
Senado acontece
em agosto

diatria (SBP), Valdenise Martins Laurindo Tuma Calil.
A SBP é pioneira na luta
pela ampliação da licença
maternidade. A entidade lançou a Campanha “Licença
Maternidade: 6 meses é me-

lhor”, na qual defende que os
seis primeiros meses são insubstituíveis para o crescimento, desenvolvimento do
bebê e para o fortalecimento do vínculo afetivo entre a
mãe e o filho.

O Senado Federal
aprovou em 1º turno a
PEC 64/07 no último dia
07 de julho, aumentando
para 180 dias a duração
do período de licença às
gestantes.
O segundo turno de
votação deverá ser realizado em agosto.
A PEC torna a norma
obrigatória para todas as
empresas e instituições.

DIA 24 - 11ª rodada
Avaí x Atlético-MG
Vasco x Atlético-GO
Prudente x Vitória
DIA 25 - 11ª rodada
Santos x São Paulo
Cruzeiro x Grêmio
Inter-RS x Flamengo
Goiás x Atlético-PR
Ceará x Palmeiras
Corinthians x Guarani
Botafogo x Fluminense
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Agenda Cultural
LEITURA
Acabam
de ser lançados pela
Editora
Fundação
Perseu
Abramo os
três primeiros livros da Coleção
Brasil em Debate: O governo Lula e o combate à
corrupção, de Jorge Hage;
e Desenvolvimento, trabalho e renda no Brasil, de
Marcio Pochmann; e O
governo Lula e o novo
papel do Estado brasileiro, de Glauco Faria. A coleção, coordenada pelo
editor Flamarion Maués,
foi criada para subsidiar o
debate sobre o Brasil de
2003 a 2010, nos dois governos de Luiz Inácio Lula
da Silva e do Partido dos
Trabalhadores, por meio
da avaliação das transformações vividas pelo país.
Os livros custam R$
10,00 cada. Para saber
como comprar acesse o
site www.efpa.com.br
SHOW
A banda
NX Zero
se apresenta na Associação de
Ta u b a t é
nesta sexta-feira, dia
23, a partir das 22h. A banda brasileira foi formada
em 2001 em São Paulo. A
banda é composta por
Diego Ferrero (foto) (vocal), Leandro Rocha (guitarra e segunda voz), Daniel Weksler (bateria),
Conrado Grandino (baixo) e Filipe Ricardo (guitarra). Informações pelo
telefone (12) 3634-8566.
TEATRO
A AT Produções e o
Grande
Hotel Senac realizam o 1º
Festival do
Humor de
Campos do Jordão. Entre as
principais atrações está o
show de Marco Luque nos
dias 23 e 24 de julho. Informações: (12) 9142-6253.

C AMPANHA S ALARIAL

Neste domingo, 25, às 9h, tem plenária
das Autopeças, Grupo 2 e Grupo 8
O Sindicato convoca os trabalhadores nas empresas de
Autopeças, do Grupo 2 (máquinas e eletrônicos), e Grupo 8 (trefilação e laminação
entre outros) para a plenária
da Campanha Salarial que será
realizada no próximo domingo, às 9h, na sede da entidade.
O objetivo desta plenária
é debater com os trabalhadores os rumos e reivindicações da Campanha Salarial.
Durante o evento será feita
uma análise de conjuntura sobre o desempenho econômico de cata setor com a apresentação de dados e informações para os trabalhadores.
A presença dos companheiros é importante para
que tenhamos uma Campanha Salarial com unidade e
mobilização da categoria.
Negociações - Nesta semana continuam as negociações com o Grupo das Au-

Precisamos fortalecer a mobilização para a Campanha Salarial e para isso sua presença no Sindicato é fundamental

topeças na Campanha Salarial 2010.
A reunião com o Grupo 3
(Autopeças) acontece nesta
terça-feira, dia 20, às 15h, na

sede da FEM/CUT-SP em São
Bernardo do Campo.
Nos demais grupos, as negociações ainda não foram
agendadas.

Assim que as reuniões forem marcadas, divulgaremos
as datas para que os trabalhadores possam acompanhar o
andamento das negociações.

Atenção: A plenária com os trabalhadores nas Montadoras será
realizada no dia 1º de Agosto, domingo, às 9h. Compareça!!!
D ESCASO

Metalúrgicos de Caçapava podem perder seus
empregos graças ao descaso da Conlutas
Mais de 200 trabalhadores
de Caçapava podem ficar
sem emprego devido à ameaça de fechamento das empresas onde trabalham a
qualquer momento.
A Italspeed está fechando um
setor produtivo e pode demitir 120 funcionários, e a Refrex
está de mudança para Mairinque, no interior do Estado.
Os trabalhadores estão
acampados na porta das empresas para evitar a saída dos
maquinários.

Mais uma vez a Conlutas se omite
e quem paga são os trabalhadores...

O sindicato de São José, ligado à Conlutas, como sempre esperou a situação piorar bastante para tomar uma
atitude, prejudicando de vez
os trabalhadores.
Como se o sindicato já não
soubesse da intenção das
empresas, agora se dizem indignados com a situação e os
trabalhadores mais uma vez
estão vendo seus postos de
trabalho sendo fechados e
migrando para outras regiões
do Estado.

D ESENVOLVIMENTO

Seminário com Mercadante debate novo modelo
de desenvolvimento para São Paulo
Na próxima sexta-feira, dia
23, às 18h, acontece em São
José dos Campos o seminário “Um novo modelo de
desenvolvimento para São
Paulo”, com a presença do
candidato a governador

Aloizio Mercadante do PT.
O seminário acontecerá
no auditório central da UNIVAP, que fica na Praça Candido Dias Castejon, 116, no
Centro.
O evento também contará

com as presenças do Ministro da Fazenda, Guido Mantega, do presidente do IPEA,
Marcio Pochmann, e da candidata ao Senado por São
Paulo, Marta Suplicy.
Também participará do de-

bate, o professor titular da
PUC-SP e consultor da ONU,
Ladislau Dowbor.
Será um importante debate sobre os novos caminhos
para o crescimento de São
Paulo.

