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E CONOMIA

I NVESTIMENTOS

Sindicato e Prefeitura debatem
ações contra a crise econômica
O presidente do Sindicato,
Isaac do Carmo, e o prefeito
Roberto Peixoto, estiveram
reunidos na semana passada
para a discussão de uma
agenda positiva de ações de
combate aos efeitos da crise
econômica internacional.
Peixoto reconheceu ainda
mais o trabalho que está sendo realizado pelo sindicato
a fim de evitar demissões e
cortes de benefícios dos trabalhadores nas empresas do
município.
Para o presidente Isaac, é
importante que o Poder Executivo também participe desse processo de combate à
crise. "O Executivo tem condições de criar incentivos fiscais e condições para que as
empresas mantenham os ní-

Peixoto e Isaac conversam sobre a agenda de combate à crise econômica

veis de produção e de renda
no município", afirmou Isaac.
O prefeito se comprometeu em construir políticas

públicas juntamente com o
Sindicato, que visem combater o desemprego e a crise
econômica na cidade.

Brasil é prioridade para
investidores internacionais
e sentirá menos a crise
Pesquisas e analises internacionais mostram que o
Brasil é prioridade dos investidores japoneses para
investimentos a longo prazo, e que o país deverá ser
um dos primeiros a sair das
crise internacional.
A mesma análise é feita
pelo Banco Mundial, cujo
prognóstico aponta que o
Brasil é o país da América
Latina que menos sentirá a
crise.
Graças a esse panorama
de estabilidade da economia
brasileira, a montadora Mitsubishi está transferindo
parte de sua produção do
Japão para o Brasil, com o
objetivo de reduzir o impacto da valorização da moeda
japonesa em seus custos de
produção.
A montadora quer aumentar a produção no país de

maneira progressiva, até
chegar aos 50 mil veículos
anuais. Hoje a produção não
chega a 30 mil unidades.
Tal panorama para o Brasil também é citado pela
consultoria automobilística
CSM Worldwide, que acredita que o ano de 2009 poderá ser melhor do que o
imaginado até agora, com as
vendas do setor pouco abaixo de 2008 e mesmo assim
maiores que as de 2007.
Tudo isso é reflexo das
medidas que vem sendo tomadas pelo Governo Federal para combater a crise
econômica e do fortalecimento de nossa economia
nos últimos anos, mostrando para o mundo que o Brasil tem condições de passar
pela crise sem um quadro
de demissões e retirada de
direitos.

A UTOMÓVEIS

Trabalhadores voltam às
fábricas graças à alta nas vendas
As vendas de veículos novos e usados já se aproximam
dos níveis registrados antes
da crise.A redução do IPI, estabelecida pelo Governo
Lula, é considerada o principal motivo para melhora do
mercado.
Com isso várias empresas
do setor automotivo que
colocaram trabalhadores em
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licença remunerada ou férias coletivas estão chamando
de volta esses trabalhadores
graças ao reaquecimento das
vendas do setor.
O Sindicato entende que o
setor automotivo está se recuperando e que os trabalhadores na cadeia produtiva
terão seus empregos garantidos.

C ONQUISTA

Acordo garante manutenção do nível de emprego
por 90 dias na Rio Negro
Os trabalhadores na Rio
Negro Usiminas de Taubaté
aprovaram em assembléia
na sexta-feira, dia 27, o acordo elaborado entre o Sindicato e a empresa para manutenção do nível de emprego por um período de 90
dias a todos os trabalhadores.
Segundo o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté, Isaac do Carmo,
o setor automobilístico já
está reagindo à crise econômica.
"Nos próximos 90 dias teremos condições de tranqüilizar os trabalhadores frente

Trabalhadores na Rio Negro aprovam o acordo que garante a manutenção do nível de emprego por 90 dias

à atual crise econômica", disse o presidente Isaac.
O acordo aprovado tam-

bém regulamentou a compensação da segunda-feira e
da terça-feira de Carnaval ,

dias em que os trabalhadores na Rio Negro Usiminas
tiveram folga.
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DE

MARÇO

Dia Internacional da Mulher terá
sessão solene na Câmara e ato público
O Dia Internacional da
Mulher, comemorado oficialmente no dia 8 de março,
neste ano contará com atividades promovidas pelo Sindicato e pela CUT Vale do
Paraíba.
No dia 10 de março, terçafeira, o Sindicato promove
em sua sede o Dia da Beleza
da Mulher Metalúrgica, no
horário das 10h às 15h, com
vários estandes a disposição
das companheiras com corte de cabelo, maquiagem e
massagens facial e corporal.
O evento é gratuito e contará com a participação de
empresas como Embeleze,
Boticário, Vitaderm, Escola
Coliseu, Estetic Center e
Digital Center.
Também no dia 10, o Sindicato realiza na Câmara Municipal uma sessão solene em
homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
O objetivo desta Sessão
Solene é homenagear as

mulheres trabalhadoras que
ao longo da história vem garantindo conquistas e avanços de direitos trabalhistas e
sociais, promovendo o desenvolvimento econômico
da cidade.
A Sessão Solene acontece
no dia 10 de março, terçafeira, a partir das 19h. A Câmara fica na Av. Prof. Walter
Thaumaturgo, 208 - Centro

- Taubaté - SP.
As comemorações do Dia
Internacional da Mulher, porém, começam já nesta sexta-feira, dia 6, com o ato público da CUT Vale do Paraíba que acontecerá na Praça
Dom Epaminondas, no centro de Taubaté, das 9h às 12h.
Neste ano, a luta das mulheres também assume um
caráter especial com as ban-

deiras de luta contra a crise
econômica, como a redução
de jornada sem redução de
salários e também a igualdade salarial com os homens
nas empresas.
A atividade também contará com serviços como Orientação Jurídica, atendimento da Previdência Social
(INSS), sorteio de brindes e
distribuição de mudas de
plantas e árvores. Também
haverá a apresentação do
grupo musical "Batucada de
Mulheres".
Durante o ato da CUT Vale
também será feito um abaixo assinado pela implantação do Conselho Municipal
das Mulheres.
Participe das comemorações desta data que marca as
conquistas das mulheres
como a redução da jornada,
a licença maternidade e a Lei
Maria da Penha, que pune a
violência doméstica contra a
mulher.

F ORMAÇÃO

Macro do PT inicia projeto de formação
política para dirigentes e militantes
A Macrorregião do PT iniciou no último sábado, dia
28, na sede do Sindicato, um
grande projeto de Formação
Política para dirigentes e militantes do partido.
O primeiro dos 10 módulos deste projeto contou
com a presença de diversas
lideranças e autoridades do
PT, entre elas o presidente
estadual Edinho, o deputado
federal José Genoino (PTSP), o prefeito de Jacareí,

Presidente Isaac fala durante a abertura do evento na sede do Sindicato

Hamilton Ribeiro Mota, o
prefeito de Santo Antonio do
Pinhal, José Augusto Guarni-

eri Pereira, e vereadores da
região.
Segundo o presidente do

D ENÚNCIA

C IPA

Pura incompetência na gerência do
celular na LG Electronics
Os trabalhadores da área
de materiais do Celular na
LG estão indignados com a
péssima postura de seu "Gerente", que trata a todos com
muita falta de respeito aos
gritos, ofendendo-os até
com palavrões, fato que causa espanto até em outras
áreas.
Como se não bastasse, o
"Gerente" incompetente

Sindicato, Isaac do Carmo, a
formação é essencial para o
desenvolvimento do projeto
para a região e o país.
Cada módulo terá um palestrante dos quadros de referência Nacional do partido,
como os Senadores Eduardo
Suplicy e Aloizio Mercadante, os Deputados João Paulo
Cunha, Simão Pedro, Ricardo
Berzoini, Carlinhos Almeida,
Vicentinho, Roberto Felício,
José Dirceu, entre outros.

aplicou advertências a alguns
trabalhadores por pura intransigência e falta de dialogo, sendo que quando é ques-

tionado por suas atitudes,
desconversa e mantém uma
postura arrogante com os
representantes dos trabalhadores.
Não vamos aceitar posturas deste tipo, de supostos
"Gestores", que acabam se
igualando a "Capitães do
Mato", e cobraremos da empresa medidas disciplinares
para este tipo de atitude.

Eleição da Cipa
na Morgado Netto

O Sindicato informa que a
eleição para a Cipa 2009 na
Morgado Netto acontecerá
no próximo dia 11 de março, às 16h, nas dependências
da empresa.

Curtas
Seminário vai
debater o
Controle Social
da Imagem da
Mulher na Mídia

O Governo Federal, representado pela Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres, e diversas entidades da sociedade civil realizam entre de
12 a 15 de março o seminário nacional "O Controle Social da Imagem da
Mulher na Mídia". A data
será mais uma das comemorações do mês de março, mês de luta das mulheres.
O objetivo deste seminário é trabalhar com uma
metodologia multidisciplinar e iniciar a construção
regional e nacional de
uma rede de monitoramento e controle social
da imagem da mulher na
mídia, além de construir
metodologia para o controle social da mídia.
O seminário vai também
capacitar lideranças de
mulheres dos movimentos
sociais organizados para
uma intervenção mais qualificada no tema, para
aprofundar uma visão critica da imagem da mulher
na mídia e despertar o interesse para o controle
social.
História - O Dia Internacional da Mulher celebra os feitos econômicos,
políticos e sociais alcançados pela mulher.
A idéia da existência de
um dia internacional da
mulher foi inicialmente
proposta na virada do Século 20, durante o rápido
processo de industrialização e expansão econômica que levou aos protestos sobre as condições de
trabalho.
As mulheres empregadas em fábricas de vestuário e indústria têxtil foram
protagonistas de um desses protestos em 8 de
Março de 1857 em Nova
Iorque, em que protestavam sobre as más condições de trabalho e reduzidos salários.
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Agenda Cultural
AULAS

Clayton Lima Escola de
Dança - matrículas
abertas para vários
estilos de dança de salão.
Matrículas abertas também para aulas de Forró.
Informações: Travessa
Vera Cruz, 31 - 1º Andar
- Centro. Tel.: (12) 91222346
EXPOSIÇÃO
2º Salão
da Mulher
Uma
homenagem em
forma de
arte
Os artistas plásticos do
Vale do Paraíba apresentam o tema “Mulher”,
divididos em quatro
categorias: pintura,
desenho, gravura e
escultura. Abertura sexta
(6), às 19h30. Visitação
de 7 a 29 de março
Local: Área de Convivência. Grátis. O Sesc fica na
Av. Milton de Alvarenga
Peixoto - 1264 - Esplanada Sta Terezinha
Telefone (12 3634-4000)
BATE PAPO
A ACIT
promove
na próxima
quintafeira, 5, o
evento
"Beleza da
Mulher",
que irá reunir mulheres
para um bate-papo com
especialistas nas áreas de
moda e beleza em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no domingo, 8
de março. Confirmar
presença pelo telefone
(12) 2125-8201 até o dia
4 de março.

S OLIDARIEDADE

Projeto Esperança recebe R$ 92,8 mil
dos trabalhadores na Volkswagen
Neste último sábado, dia
28, aconteceu a entrega do
cheque dos trabalhadores na
Volkswagen para as crianças
do Pojeto Esperança.
As doações dos trabalhadores fazem parte do programa Uma Hora para o Futuro, que neste ano somaram
R$ 92,8 mil.
As crianças receberam o
cheque simbólico das mãos
dos representantes do Sindicato, da Comissão de Fábrica e da empresa.
As doações estão permitindo diversas melhorias na
sede da entidade como cobertura da parte externa, e
recentemente novos serviços para as crianças como
atendimento psicológico.
“Agradecemos muito aos
trabalhadores na Volkswagen
por mais essa ajuda, que ao
longo destes anos vem melhorando a vida de nossas crianças e jovens, já que muitos
agora tem uma profissão e a
chance de um futuro melhor”, afirma o presidente do
Projeto Esperança,“Seo” Antonio.

Crianças do Projeto Esperança recebem o cheque com a doação dos trabalhadores na Volkswagen de Taubaté

LEÃO 2009

Começa o prazo de entrega do Imposto de
Renda - confira as principais novidades
A Receita Federal começou a receber na segundafeira, dia 2, as declarações
do Imposto de Renda Pessoa Física 2009, ano-base
2008. O Governo espera
receber, até 30 de abril, 25
milhões de declarações.
Neste ano, graças à correção de 4,5% da tabela
do IR conquistada pela
CUT, devem declarar o
imposto quem recebeu
mais de R$ 16.473,72 durante o ano de 2008.
Neste ano, o IRPF terá
algumas novidades, como
o aumento no preço do
formulário (de R$ 3,50
para R$ 4) e a extensão
do prazo de entrega para
a meia-noite do dia 30 de
abril – antes o prazo era
até as 22 horas da mesma
data. O contribuinte que
não enviar sua declaração
neste período pagará uma

multa de R$ 165,74, no
mínimo.

A Receita acabou com a
obrigatoriedade de se in-

formar na declaração de
2009 o número do recibo
do documento de 2008.
Agora, a informação será
opcional.
Outra novidade são as
novas alíquotas do IR criadas pelo Governo Lula
para manter a circulação
do dinheiro na economia.
As novas alíquotas são de
7,5% e 22.5%.
Outra novidade é para
os contribuintes que parcelam o pagamento do IR
por meio de débito automático em conta.Até o ano
passado, o contribuinte só
podia agendar os pagamentos a partir da segunda parcela.
Agora, quem entregar o
IR até 30 de março, um
mês antes do prazo final,
poderá agendar também o
dia de pagamento da primeira parcela.

