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Brasil teve em 2010 a menor taxa de
desemprego da série histórica

Em 2003, a taxa média de desocupação era de 12,4%.

De acordo com levantamento divulgado pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o Brasil

registrou em 2010 a menor
taxa de desemprego desde
março de 2002, quando teve
início a pesquisa.

Segundo a pesquisa o desemprego nas regiões metropolitanas diminuiu de
5,7% em novembro para
5,3% em dezembro de 2010.
Com o resultado do último mês de 2010, a média da
taxa de desemprego no ano
ficou em 6,7%. De acordo
com o IBGE, é a menor taxa
média de 12 meses da pesquisa e menor que a observada em 2009 (8,1%). Em
2003, a taxa média de desocupação era de 12,4%.
Renda - O ano de 2010
apresentou a maior média
do rendimento médio mensal habitual desde 2003, R$
1.490,61, o que representou
um ganho de 3,8% em relação a 2009 e de 19,0% em
relação a 2003.

M ERCADO

Volkswagen produziu 35% dos veículos
leves nacionais em 2010
A recuperação das exportações ajudou a Volkswagen
a ampliar a sua liderança na
produção de automóveis e
comerciais leves no mercado brasileiro.
Das três fábricas da montadora - São Bernardo do
Campo e Taubaté, SP, e São
José dos Pinhais, PR - saíram
1 milhão 67 mil 105 veículos
leves no ano passado, aumento de 24,4% sobre o volume
produzido em 2009.
Deste total, 36,7% da pro-

dução VW nacional, foram
exportados - 86,3% de alta
nos embarques frente a 2009.
Com estes índices a montadora foi responsável por
mais da metade de todos os
veículos brasileiros exportados no ano passado.
Diante destes resultados,
vemos um cenário muito
propício para a valorização
dos trabalhadores neste ano
de 2011, com ampliação de
conquistas e qualidade de
vida para todos.

Deputados federais tomam
posse nesta terça, dia 1º

Nesta terça-feira (1º), a
partir das 10h, acontece no
plenário da Câmara a cerimônia de posse dos 513 deputados federais que exercerão mandato na 54ª legislatura (2011/2014).A eleição
da Mesa Diretora para o primeiro biênio da nova legislatura está marcada para às
18h.
Pelo PT assumirão o mandato, nesta terça-feira (1/2),
89 deputados federais eleitos. Desse total, nove devem
pedir licença do mandato
para reassumir cargos, os

quais já estavam exercendo,
seja no governo federal ou
nos governos estaduais. Caso
se confirmem todos os afastamentos previstos e assumam todos os suplentes, a
bancada do PT na Câmara
dos Deputados passará a contar com 86 parlamentares.
Eleição da Mesa - Na terça-feira (1º), às 18h, os deputados vão eleger a Mesa Diretora para os próximos dois
anos. Serão eleitos um novo
presidente; dois vice-presidentes; quatro secretários e
quatro suplentes.
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Mantega rebate FMI e diz
que Brasil tem melhora fiscal
O ministro da Fazenda,
Guido Mantega, rebateu
nesta sexta-feira (28) o teor
de um relatório do Fundo
Monetário Internacional
(FMI) com perspectiva de
piora para a situação fiscal
do Brasil este ano.
"A previsão feita pelo
Fundo Monetário está equivocada porque prevê um
déficit nominal de 3,1 por
cento para 2011, sendo que
nos trabalhamos com um
déficit nominal em torno de
1,8 por cento. Ou seja, quase a metade daquilo que está
previsto", afirmou o ministro a jornalistas.
Segundo ele, o resultado

Os companheiros Raí e Gatinho durante a posse do COMUS

primário do governo central
deve ficar positivo entre
2,4% e 2,7% este ano e o resultado fiscal do período
será melhor do que o de
2010.

O Sindicato tem como
princípio defender e garantir os direitos dos trabalhadores, mas está sempre preocupado com o desenvolvimento da cidade e com a
qualidade de vida dos seus
trabalhadores e de toda a
população e por isso passou
a integrar o Conselho de
Saúde do Município.
Integram o COMUS os diretores Edson Gonçalves, o
"Gatinho", diretor do CSE
Alstom, e Dulcinei Correa
de Castro, o "Raí", diretor
do CSE Volks, além de representantes de instituições de

gestores e prestadores de
serviço.
O evento da posse ocorreu no dia 27 de janeiro no
Solar dos Conselheiros.
O cargo de conselheiro
tem o mandato de dois anos,
com a função de fiscalizar e
acompanhar as deliberações
da área da saúde, a distribuição de verba da prefeitura
aos setores de saúde pública, o funcionamento dos
PAMO'S, hospitais e prontos socorros da cidade, a distribuição de remédios e fazer as devidas denúncias perante certas irregularidades.
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Sem acordo, CUT e centrais voltam a
negociar com Governo nesta semana

O Taubaté largou bem
no Campeonato Paulista
da Série A3. Jogando fora
de casa, o Burro da Central venceu o Itapirense
por 1 a 0.
O gol taubateano foi
marcado por Gilsinho, de
pênalti, aos 43 minutos da
etapa final.
Com a vitória, o Taubaté soma três pontos e na
próxima rodada joga no
Joaquinzão. O Burro recebe o Paulínia, no domingo (6), às 10h.
Fonte: Vnews

Marcio Baraldi

Centrais sindicais e governo federal não chegaram a
um acordo sobre a correção
da tabela do Imposto de Renda e sobre o aumento do salário mínimo para R$ 580. O
resultado da primeira reunião entre os representantes
de sindicatos e do governo
Dilma Rousseff, que ocorreu
no dia 26, é a falta de avanços.
A CUT insistiu que não vai
fechar acordo com um salário mínimo de R$ 545 e que
a correção da tabela do imposto de renda é um assunto que deve ser tratado separadamente, ou seja, uma
reivindicação não substitui a
outra.
Uma nova audiência vai
acontecer na próxima quarta, dia 2 de fevereiro, em Brasília. A CUT planeja realizar
novas mobilizações de rua
até lá como forma de pressionar o governo.
Em encontro no dia 25
com o ministro da Saúde,Alexandre Padilha, lideranças
das centrais sindicais reiteraram a importância do salário
mínimo de R$ 580,00 e da

Burro da
Central estreia
com vitória na
Série A3

continuidade da política de
ganhos reais para o combate às desigualdades e para a
própria saúde do trabalhador.
Valorizar o salário mínimo
é também valorizar a saúde
do trabalhador e de sua família. Contamos com o
apoio do ministro em defesa dos R$ 580 necessários
para afirmar esta visão de
desenvolvimento, de justiça
social.

IR - A CUT criticou a declaração feita na quinta-feira, 27, pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, que
descartou estudos para correção da tabela do Imposto
de Renda Pessoa Física. Para
o presidente nacional da
central, Artur Henrique, a
não correção da tabela demonstra desinteresse do governo à uma questão importante para os trabalhadores.
"Se o governo federal não

corrigir a tabela do Imposto
de Renda, isso vai equivaler
a apropriação indébita, pela
Receita Federal, dos recursos dos trabalhadores.Ainda
que isso seja insuficiente para
corrigir a imensa injustiça da
estrutura tributária brasileira, pela qual quem ganha
menos paga mais, e justamente por isso a correção da tabela é absolutamente indispensável", disse Artur, por
meio de nota.

Confira os jogos
da semana do
Paulistão 2011

S AÚDE

Os casos de dengue em
Taubaté vêm crescendo em
ritmo acelerado. Neste ano
de 2011 já somam 16 os casos confirmados da doença
no mês de janeiro.
A situação é de alerta, pois
o número de suspeitas é seis
vezes maior que o número
contabilizado no mesmo
mês de 2010. São 101 casos
de suspeita contra 16 do ano
passado.
No ano passado, a cidade,
que viveu uma epidemia de

dengue, contabilizou 4.782
casos suspeitos da doença e
3.910 confirmados. Nesta
época de calor, segundo as
autoridades da saúde, é propício e facilita a reprodução
do mosquito.
No sábado, dia 29, o departamento de saúde da prefeitura começou os mutirões
de coleta de resíduos nos
bairros.
A ação visa recolher entulho e materiais sem uso acumulados em residências. De

Agência JO Digital Unitau

Dengue: Situação de alerta neste verão em Taubaté

Agente da prefeitura faz dedetização nos bairros contra o mosquito

acordo com levantamento
do governo feito em 2010,
esses itens estão entre os
quatro principais criadouros

de dengue encontrados na
cidade. Os outros três são
pratos e vasos de flores, ralos e bebedouros.

Mutirões auxiliam na prevenção de criadouros do mosquito

Os primeiros bairros de
Taubaté que receberam os
mutirões foram o Mourisco
e o Esplanada Santa Terezi-

nha. O mutirão teve início no
dia 29 de janeiro.
Na última vistoria da infestação do mosquito da dengue, em novembro do ano
passado, a cada 100 casas, em
duas havia larvas do mosquito Aedes aegypti. A região
mais preocupante é a do bairro do Mourisco.
Os mutirões serão realizados aos finais de semana e
contarão com até seis cami-

nhões para coleta de resíduos. Apenas um caminhão
cata-treco é utilizado nas
ações diárias em Taubaté.
Objetos que são favoráveis
a criação do mosquito devem ser depositados nesses
veículos.
A ação de recolhimento
terá início sempre às 7h e
será encerrada às 17h. No
domingo, o mutirão seguirá
o mesmo horário. A reco-

mendação é de que os moradores deixem nas portas
das casas os materiais a serem descartados.
Os próximos bairros a receberem o mutirão ainda
não foram definidos. É importante que a população verifique caixas da água, entulhos, vasos de plantas e possíveis locais onde água pode
estar parada, a dengue mata
é preciso muito cuidado.

DIA 02 - 6ª rodada
Paulista x Noroeste
Oeste x Botafogo
Ponte Preta x Santos
Portuguesa x Americana
Mogi Mirim x S. André
Mirassol x Palmeiras
DIA 03 - 6ª rodada
São Paulo x Linense
Bragantino x S. Bernardo
São Caetano x Prudente
DIA 05 - 7ª rodada
Santo André x Santos
Noroeste x Mogi Mirim
Americana x Oeste
DIA 06 - 7ª rodada
Palmeiras x Corinthians
Ituano x São Bernardo
Prudente x Portuguesa
Ponte Preta x Linense
Botafogo x São Paulo
Bragantino x Mirassol
São Caetano x Paulista
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Agenda Cultural
CONCURSO
A prefeitura de
Ta u b a t é ,
realiza no
dia 12 de
fevereiro
o concurso para escolha do Rei, Rainha e
Princesas do carnaval
2011. A cantora Leci
Brandão vai animar a festa para escolha da corte
de momo para o carnaval
2011 de Taubaté.
Os interessados em
concorrer a Rei Momo e
Rainha do carnaval 2011,
podem se inscrever até o
dia 04/02, sexta-feira, na
Secretária de Turismo e
Cultura, localizada na Rodoviária Novas.
MARCHINHAS
Neste
ano,
o
Carnaval
acontece
só
em
março,
mas o Festival de
Marchinhas de São Luis
do Paraitinga, cidade histórica do interior de São
Paulo, promete fazer o
aquecimento para a folia,
que ano passado não
aconteceu devido às fortes chuvas. O evento, que
tem o objetivo de revelar
novos talentos será realizado nos dias 4, 5, 11 e 12
de fevereiro.
AMETRA
O Programa de
Atendim e n t o
Múltiplo
na Educação e no
Tr a b a l h o
(Ametra) abre inscrições
em cursos profissionalizantes para jovens entre
12 a 17 anos e 11 meses.
Os interessados devem se
inscrever entre os dias 1
e 18 de fevereiro nas unidades. Os cursos são todos profissionalizantes
conveniados com o SENAI. Para mais informações os telefones são (12)
3625-5060 ou 3631-3199.

L UTA

Centrais se unem no combate às práticas
antissindicais
No dia 27 de janeiro, representantes da CUT, CTB
e Nova Central se reuniram para debater e ajustar
a proposta de anteprojeto
de lei que visa o combate
às práticas antissindicais. O
documento é fruto de um
Seminário Nacional realizado em dezembro do ano
passado.
Foi feita uma proposta visando a total liberdade e
comprovação do pleno
exercício da atividade sindical e que bloqueie as práticas antissindicais exercidas
pelas empresas, pelos sindicatos de categoria econômi-

Centrais debatem a criação de lei contra as práticas antissindicais no Brasil

ca e pelo poder público.
As centrais estão realizando reuniões a fim de ajustar
e aprimorar o projeto que
caracteriza as práticas antissindicais tanto no setor público como no privado.
As centrais sindicais planejam levar o documento

para a discussão do Conselho de Relações do Trabalho
e pautar este tema nas Conferências do Trabalho Decente, que ocorrerão durante o ano de 2011.
Uma nova reunião está
marcada para o dia 14 de fevereiro, em Brasília.

Práticas Antissindicais
- São chamadas de práticas
antissindicais aquelas que,
direta ou indiretamente, cerceiam, desvirtuam ou impedem a legitima ação sindical
em defesa e promoção dos
interesses dos trabalhadores.
Na base dos Metalúrgicos
de Taubaté estas ações vem
sendo combatidas através
do fortalecimento da Organização nos Locais de Trabalho com os CSEs (Comitês
Sindicais de Empresa) e as
Cipas, garantindo representações atuantes e presentes
no chão de fábrica.

C ONQUISTA

Trabalhadores na Daido aprovam
calendário de compensação para 2011
Os trabalhadores na Daido
aprovaram em assmbléia na
última terça-feira, dia 25, o
calendário de compensação
de feriados e dias pontes
para o ano de 2011.
O CSE apresentou duas
propostas para os trabalhadores que aprovaram a proposta nº 1.
Parabéns aos trabalhadores

pela unidade e mobilização.
Doações - o CSE Daido
também agradece aos trabalhadores e trabalhadoras pelas doações que foram feitas
para as vítimas das chuvas e
enchentes deste mês de janeiro. As doações foram encaminhadas para os moradores da cidade de Lagoa de
Minas (MG).

Venha para a
Digital Center!!!

Trabalhadores aprovam proposta de compensação de dias pontes na Daido

C ONVÊNIO

Continua o recadastramento
dos sócios e dependentes
alunos da Unitau
Ainda está em aberto a
oportunidade de recadastramento dos sócios e dependentes beneficiados
pelo convênio bolsa pontualidade firmado entre o
Sindicato e a Unitau (Universidade de Taubaté).
O cadastramento, que
teve início no dia 24 de janeiro, deve terminar nos
próximos dias.
Quem ainda não se recadastrou deve comparecer
à Secretaria Geral do Sindicato para preenchimento da nova documentação,
trazendo uma cópia do
comprovante de pagamento da matrícula.
O Sindicato informa aos

novos alunos (matriculados em 2011) que as negociações da bolsa pontualidade para estes novos alunos estão em andamento
com a Universidade de Taubaté.
Informações (12) 21234301.

