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D ESENVOLVIMENTO

E CONOMIA

Taubaté garante alta do nível
de empregos no Vale do Paraíba

Taubaté fechou o mês de janeiro com saldo de 576 postos de trabalho

Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego divulgados na semana passada apontaram que a cidade de Taubaté liderou a recuperação do nível de emprego no Vale do Paraíba no

mês de janeiro.
Segundo o Caged, a região
fechou o mês de janeiro com
com saldo positivo de 1.483
postos de trabalho formais
nos principais polos regionais.
Taubaté fechou janeiro
com saldo de 576 postos de

trabalho. O setor industrial
liderou o ranking, com 385
vagas, seguido pela construção civil, com 233 vagas, e os
serviços, com 120 vagas.
Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, os
números do Caged mostram
a força da categoria metalúrgica para Taubaté e para a região, e também a importância das medidas que foram
adotadas pelo Governo Lula
durante a crise internacional
para o aquecimento da economia.
“Conseguimos manter o
nível de emprego no setor e
passamos pelo pior momento da crise sem ceder às
pressões dos patrões pela
redução de salários e demissões”, disse Isaac.

P OLÍTICA

Nova coordenação do Diretório Municipal
do PT e da Macro Região tomam posse
Na próxima sexta-feira, dia
26, acontece na sede do Sindicato a posse da nova corodenação da Macro Região
do Partido dos Trabalhadores no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira e do Diretório Municipal do PT de Taubaté.
No evento, tomarão posse a nova coordenadora da
Macro, a companheira Rose
Gaspar, vereadora de Jacareí,
e o novo presidente do DM
de Taubaté, o companheiro
Nilson Coutinho, diretor do
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Vendas de automóveis
crescem 10,8% na primeira
quinzena de fevereiro

Vendas de automóveis continuam crescendo em 2010 no Brasil

Os emplacamentos de automóveis, comerciais leves,
caminhões e ônibus cresceram 10,8% na primeira quinzena de fevereiro na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram
vendidas 126,5 mil unidades
no período, de acordo com
a Fenabrave.
Comparado com os primeiros quinze dias de janeiro o crescimento é ainda
maior: 19,6%. No acumulado

as vendas somam alta de
8,9%, com 339,4 mil veículos
licenciados.
Apesar de ainda ter o carro mais vendido do mercado – o Gol, com 10,3 mil
emplacamentos – a Volkswagen não conseguiu superar a
General Motors no ranking
acumulado do ano. A GM
obteve 20,9% de participação nas vendas e aVW 19,9%,
as duas atrás da Fiat, que tem
22,9% do mercado.

S INDICAL

CUT vence eleição dos
Metalúrgicos de Erechim (RS)

Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté e Região.
O ano de 2010 será decisivo para a manutenção e ampliação das conquistas da
classe trabalhadora durante

o Governo Lula.
Chegou a hora de lutarmos
de maneira incansável pela
continuidade das ações do
campo democrático popular
em nosso país.

C ONVÊNIO

OdontoCAP oferece condições
para os sócios do Sindicato
O Sindicato firmou uma
parceria com a OdontoCAP
para atender cada vez melhor a todos os associados e
dependentes.
Os associados e dependentes tem
benefícios especiais, com
descontos
sobre a tabela nos tratamentos clínicos e nas mensalidades do tratamento ortodôntico.
Além destes serviços, a
OdontoCAP oferece condições especiais para os tratamentos de clareamento

e implantes dentários.
Nosso objetivo é que vocês sejam clientes OdontoCAP, e saibam que o mais importante para nós, é conseguirmos realizar nosso
trabalho com
ética e necessária técnica profissional.
Para conhecer ainda melhor a OdontoCAP, visite
www.odontocap.com.br ou
ligue e agende,sem custo ,
uma consulta inicial pelos
telefones : (12) 3624 -9054
ou 3624-9511.

A Chapa da 1 da CUT venceu a eleição para a nova diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos de Erechim, no
Rio Grande do Sul.
A chapa encabeçada pelo
companheiro Valdecir Frare,
trabalhador na Intecnial, venceu a eleição com 73% dos
votos válidos.
Os metalúrgicos de Taubaté participaram desta eleição
com a presença dos companheiros Banha e Tiguera.

Companheiros Banha e Tiguera

Parabéns aos metalúrgicos
de Erechim pela demonstração de unidade em torno das
bandeiras de luta da CUT.
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Sindicato intensifica a luta pela defesa
dos empregos na MP Plastics

Trabalhadores continuam mobilizados na
MP Plastics e ao lado, o presidente Isaac fala
durante entrevista coletiva na sede do Sindicato,
acompanhado do gerente de Planejamento da
Prefeitura, Jacir Cunha.

A luta pela defesa dos empregos dos trabalhadores na
MP Plastics teve um importante avanço no dia 12 de fevereiro quando a Prefeitura
de Taubaté, sensibilizada com
a situação dos trabalhadores
e após grande cobrança do
Sindicato, declarou a área
ocupada pela MP Plastics

como sendo de utilidade pública.
Também foi realizada no
dia 12, uma audiência com
Luiz Antonio Guimarães
Marrey Secretario da Justiça
e Defesa da Cidadania de São
Paulo, que se colocou a disposição para buscar uma solução para o impasse e de-

Vale a pena destacar 1
Mesmo com os problemas causados pela disputa judicial entre a MP
Plastics e a Indarú, os trabalhadores na MP Plastics receberam neste
mês de fevereiro o pagamento da 2ª parcela da PLR 2009,
garantindo a injeção de R$ 1,3 milhões na economia de Taubaté e
região. Isso demosntra a importância da manutenção dos empregos
dos trabalhadores na MP Plastics para a cidade de Taubaté, sempre
destacando em primeiro lugar o sustento das famílias envolvidas.

fender os empregos dos trabalhadores.
A mobilização do Sindicato e da categoria e a ação da
prefeitura, sensibilizou a Justiça de Taubaté que decidiu
adiar a ordem de desocupação do imóvel.
"Estamos conseguindo
avançar nesta luta, pois a

Vale a pena destacar 2
Algumas pessoas tem confundido a MP Plastics com a Pelzer do
Brasil. O Sindicato esclarece que se tratam de empresas diferentes,
sendo que a MP Plastics tem sua sede no Distrito Industrial do
Una, e a Pelzer do Brasil tem sua unidade no Distrito do
Piracangaguá. As empresas tem administrações diferenciadas
e as pendências da MP Plastics não dizem respeito à
Pelzer do Brasil.

CONVÊNIO 2

C IPA

Escola Global Company oferece
descontos para sócios do Sindicato
O Sindicato acaba de firmar mais um convênio educacional para os sócios e
dependentes.
A Global Company Cursos
ofecere descontos especiais
para os sócios da entidade.
O escola possui cursos de
Libras (Linguagem Brasileira
de Sinais); Preparatório para
o Banco do Brasil (Escriturá-

mobilização dos trabalhadores e do Sindicato junto à
sociedade, junto à Secretaria
de Segurança e aos poderes
Legislativo e Executivo municipal vai mostrar aos desembargadores do Tribunal
de Justiça em São Paulo que
se trata não apenas de uma
briga de inquilinos, mas da
vida de 1000 trabalhadores
que estão com seus empregos ameaçados", afirmou o
presidente do Sindicato, Isaac do Carmo.
Isaac destacou a importância da atuação do Executivo
Municipal na defesa dos empregos dos trabalhadores na
MP Plastics e afirmou que o
interesse coletivo deve estar
acima do interesse individual dos empresários.
A área em disputa foi doada em 1988 pelo povo de
Taubaté com o compromisso social da geração de empregos, e os trabalhadores
cobrarão dos Poderes Públicos o cumprimento desta
função social da área.

rio); Preparatório para Ministério Público da União (Técnico Administrativo) e Preparatório para Polícia Civil
(Agente de Telecomunicações).
A Global Company fica na
Rua São José, 123 - Centro
Taubaté - SP.
Informações pelo telefone
(12) 34240555.

Curtas
Taubaté goleia
Batatais e sobe
na A-3

O Taubaté conseguiu
uma importante vitória
na manhã deste domingo,
21, no Joaquinzão.A equipe goleou o Batatais por
6 a 1 em partida marcada
por estréias dentro e fora
de campo.
No comando técnico,
José Carlos Rodrigues fez
sua estréia na função no
lugar de Paulo César, demitido no início da semana. Na equipe, o lateralesquerdo Adriano Garça
também jogou pela primeira vez com a camisa
Alvi Azul.
Jogos – Na próxima
rodada, o Taubaté vai até
Leme e enfrenta a equipe do Lemense na quarta-feira, 24, às 19h30. Já o
time do Batatais recebe o
Atlético Araçatuba às
15h.

Confira os
jogos da
11ª rodada
do Paulistão
2010

Eleição da
Cipa 2010
na SM é
nesta semana
DIA 27 - 11ª rodada
Rio Branco x Ituano
Botafogo x São Caetano
S. André x Portuguesa
Sertãozinho x Bragantino
Mirassol x Oeste
O Sindicato informa que a
eleição da Cipa 2010-2011 na
SM Sistemas Modulares será
realizada nesta sexta-feira, dia
26, e a apuração será realizada no sábado, dia 27.
Participe e fortaleça a luta
pelas condições seguras de
trabalho!!!

DIA 28 - 11ª rodada
Santos x Corinthians
São Paulo x Monte Azul
Rio Claro x Palmeiras
Mogi Mirim x Paulista
Barueri x Ponte Preta
Fonte: Folha Online e
Burro da Central
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Agenda Cultural
SHOW
A dupla
Vitor e
Léo se
apresenta
no Marinelli Hall
em Pindamonhangaba no próximo
dia 6 de março, a partir das
22h.
No final de 2009, a dupla lançou seu novo disco chamado Ao Vivo e Em
Cores, que logo no início,
já alcançou a marca de
100.000 cópias. No início
de 2010, a dupla teve um
livro publicado em homenagem a música Deus e Eu
no Sertão que foi tema de
abertura de uma novela
brasileira.Vitor e Leo vem
conseguindo um espaço
cada vez mais amplo na
música brasileira e até
mesmo em alguns países
do exterior. Informações:
(12) 3645-3420.

C ONCURSO

"Jornal da Base" é o nome vencedor do
concurso cultural dos trabalhadores na Ford
"Jornal da Base" é o nome
vencedor do concurso cultural para escolha do nome
do jornal dos trabalhadores
na Ford. A sugestão foi encaminhada pelo companheiro André Paulo Bezerra, trabalhador na manutenção da
estamparia na Ford de São
Bernardo do Campo.
A próxima edição do jornal dos trabalhadores na
Ford de Taubaté e São Bernardo do Campo já terá em
seu cabeçalho e nome próprio, que bem representa a
unidade dos trabalhadores
e sua organização.
Como vencedor do con-

O Jornal da Base amplia o espaço para discutir as reivindicações em comum da
base, mostrando a disposição de luta e organização dos metalúrgicos na Ford

curso, o companheiro Paulo ganhou 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.
Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região, Claudemir Monteiro,
o Mil, foi muito importante

a participação dos trabalhadores na Ford neste concurso.
"Reforçamos os laços de
unidade entre os trabalhadores de São Bernardo e
Taubaté, e agora temos um
jornal para discutir as reivindicações comuns da
base, mostrando para todo
o Brasil a disposição de luta
e organização dos metalúrgicos na Ford", disse Mil.
O concurso cultural contou com mais de 40 sugestões. A organização do concurso agradece a participação de todos trabalhadores
e seus familiares.

C ONVOCAÇÃO

Dia 05 de março tem assembléia geral sobre
Taxa Negocial na sede do Sindicato
O Sindicato convoca todos os trabalhadores da base para a Assembléia Geral que será realizada no dia 05 de março para
discussão e deliberação sobre a Taxa Negocial referente ao ano de 2010. Sua presença é muito importante. Participe!!!

HUMOR
O humorista
Evandro
Santo, que
interpreta
Cristian
Pior do
programa
Pânico na TV, apresenta o
espetáculo solo Espia
Só. Uma comédia divertida onde Evandro apresenta opiniões e casos cotidianos com muito humor. No Teatro Metrópole, dia 12 de março, às 20h.
Informações pelo telefone (12) 9114-5645.
TEATRO
D o m
Quixote
Caboclo.
com Cia
da Tribo. O
espetáculo
mostra a
obra de um dos maiores
representantes da cultura
popular, o poeta e cantador Patativa do Assaré. No
SESC Taubaté, dia 28 de
fevereiro, a partir das 16h,
com entrada franca.

Edital
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS E OFICINAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, SIDERÚRGICAS,AUTOMOBILÍSTICAS E
DE AUTOPEÇAS DE TAUBATÉ, TREMEMBÉ, CARAGUATATUBA, UBATUBA, SÃO LUIZ DO PARAITINGA, REDENÇÃO DA SERRA, LAGOINHA, NATIVIDADE DA SERRA, SANTO ANTÔNIO
DO PINHAL, SÃO BENTO DO SAPUCAÍ E CAMPOS DO JORDÃO, entidade reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, em 18 de agosto de 1959, inscrito no CNPJ sob o n.º 72.307.267/0001-37, com
sede social nesta cidade à Rua Urupês, n.º 98/120, Chácara do Visconde,Taubaté-SP, por seu Diretor-Presidente Isaac
Jarbas Mascarenhas do Carmo, CONVOCA TODA A CATEGORIA PROFISSIONAL dos TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS E OFICINAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, SIDERÚRGICAS, AUTOMOBILÍSTICAS, DE AUTOPEÇAS E TRABALHADORES NA INDÚSTRIA AEROESPACIAL, assim entendidos os trabalhadores a que se refere o Estatuto Social da Entidade devidamente registrado no
Cartório Oficial de Registro Civil Pessoa Jurídica - Comarca de Taubaté, microfilmado sob nº de ordem 049141 do
protocolo nº A averbado na inscrição nº 046844 do livro A; da base territorial compreendida pelos Municípios
de TAUBATÉ,TREMEMBÉ, CARAGUATATUBA, UBATUBA, SÃO LUIZ DO PARAITINGA, REDENÇÃO DA SERRA, LAGOINHA, NATIVIDADE DA SERRA, SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, SÃO
BENTO DO SAPUCAÍ E CAMPOS DO JORDÃO, sócios ou NÃO da entidade, para participar de
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que se realizará no dia 05 de março de 2010, às 17:00h
(dezessete horas) em primeira convocação, estando presente a metade mais um dos trabalhadores da Categoria
acima mencionados e, em não sendo alcançado o quorum, às 18:00h (dezoito horas) em segunda convocação, com
qualquer número de presentes, na sede da Entidade, à Rua Urupês, nº 98/120, bairro Chácara do Visconde,Taubaté-SP,
para o fim de discutir e deliberarem, especificamente, sobre a seguinte ordem do dia: A instituição, em favor
da Entidade, da cobrança de taxa negocial e ou assistencial, em decorrência das negociações e celebrações de acordos coletivos de trabalho referentes ao pagamento, pelos empregadores aos empregados, de participação nos lucros
e resultados - PLR, bem como, de convenções coletivas de trabalho, cujo valor e forma de pagamento, será definido
na Assembléia, para todos os trabalhadores da categoria profissional, independentemente de serem sócios ou não da
Entidade, ressalvando-se aos trabalhadores da Categoria que não forem associados à Entidade de que,
poderão exercer o direito de se oporem à cobrança da taxa negocial e ou assistencial, desde que, o
façam, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação da Ata da Assembléia que
instituir a taxa negocial e ou assistencial em jornal de ampla circulação, de forma individual e escrita,
a qual deverá ser protocolizada em duas vias idênticas, uma junto à sede do Sindicato e outra junto ao
departamento de Recursos Humanos da empregadora do trabalhador, taxa esta que, deverá vigorar durante a vigência do ano base 2010/2011, o qual terá inicio com a publicação da Ata desta Assembléia em jornal de
circulação. Taubaté-SP, 23 de fevereiro de 2010.
Isaac Jarbas Mascarenhas do Carmo
PRESIDENTE

