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GRUPO 2

Sindicato garante efetivação de
173 trabalhadores na Volkswagen
O Sindicato garantiu no
mês de setembro a efetivação de 173 trabalhadores
contratados por prazo determinado na Volkswagen.
No período de 2008 e
2009, o Sindicato já garantiu a efetivação de aproximadamente 1.200 trabalhadores na Volkswagen.
A conquista destes trabalhadores mostra a disposição de luta do Sindicato
pela garantia do emprego e
a geração de renda na nossa região.
“O emprego foi um dos
temas centrais de nosso 4º
Congresso realizado no
mês de agosto, e os metalúrgicos de Taubaté estarão
sempre empenhados na
luta pela manutenção do
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Presidente Isaac fala aos trabalhadores na Daruma em assembléia

Os trabalhadores na Urmet Daruma conquistaram
na quinta-feira, dia 1º, o acordo da Campanha Salarial que
garantiu reajuste de 6,75%
Integração de trabalhadores na Volkswagen

nível de emprego da categoria e pelo desenvolvimento social e econômico

do Vale do Paraíba”, disse o
presidente do Sindicato, Isaac do Carmo.

OUTUBRO

Centrais sindicais pressionam
Congresso pelo Trabalho Decente
A CUT participa no próximo dia 7 de Outubro da Jornada Mundial pelo Trabalho
Decente, atividade que acontecerá em diversos países e
que no Brasil será desenvolvida com uma “ocupação” do
Congresso Nacional em Brasília.
Em 2008, 216 organizações
sindicais nacionais realizaram mais de 600 atividades
para a Jornada Mundial pelo
Trabalho Decente. Milhares
de pessoas participaram em
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Trabalhadores na Daruma
conquistam acordo

concentrações, reuniões nos
lugares de trabalho e eventos especiais ao longo do dia.
Marcha - As centrais sindicais (CUT, UGT e Força
Sindical) realizam no dia 11
de novembro a 6ª Marcha
dos Trabalhadores em Brasília no final do mês de outubro.
A estimativa é reunir pelo
menos 30 mil trabalhadores
das principais localidades do
país na capital federal para
reivindicar seus direitos.

S INDICAL

Centrais pedem apoio a Lula
para criação de metas de
emprego nos países do G20
O presidente Lula se comprometeu com a CUT e centrais sindicais da Itália, Japão,
Espanha, França, Estados
Unidos, Canadá, Suécia a defender a criação de metas de
emprego em nível internacional, durante a reunião
das 20 maiores economias
mundiais (G-20) na semana
passada. A audiência foi solicitada por Artur Henrique,
presidente da CUT.
As centrais reivindicam a
criação de um grupo de trabalho permanente, com a
participação dos ministros

do Trabalho dos 20 paísesmembros e representantes
de trabalhadores e empresários, para estabelecer e
cumprir metas de geração
de emprego formal e renda
no âmbito do G-20.
Segundo Artur, o presidente Lula se comprometeu a
manter sua defesa do papel
do Estado e a levar a plataforma dos trabalhadores
para os líderes mundiais.
Lula também concordou
com os sindicalistas de que
a crise mundial persiste em
alguns países.

mais o pagamento de um
abono de R$ 900,00.
Parabéns aos companheiros na Urmet Daruma pela
conquista.

T RABALHO

Desemprego cai em
agosto, indica pesquisa
do Dieese
A taxa de desemprego
caiu de 15% em julho para
14,6% em agosto nas seis
regiões metropolitanas analisadas na Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED),
realizada pelo Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados (Seade) e Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeco-

nômicos (Dieese).
Segundo a pesquisa, o contingente de desempregados
de agosto ficou em 2.932 mil
pessoas, 79 mil a menos do
que no mês anterior. O nível
de ocupação cresceu 0,7%,
com a criação de 125 mil
postos, enquanto entraram
para o mercado de trabalho
46 mil pessoas.
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Corrida e Caminhada do Trabalhador
Solidário tem sucesso de participação
Corrida teve a participação de atletas profissionais, amadores, trabalhadores, e crianças em um evento
de caráter solidário em comemoração aos 50 anos do Sindicato
A 1ª edição da Corrida e
Caminhada do Trabalhador
Solidária realizada no domingo, dia 27, reuniu cerca
de 300 atletas, que com muita energia e disposição percorreram os percursos de 10
e 2 quilômetros mostrando
a importância da prática esportiva para o desenvolvimento de nossa sociedade.
Além de comemorar os 50
anos do Sindicato, o evento
esportivo teve caráter solidário com a arrecadação de alimentos que serão encaminhados para o Fundo Social de
Solidariedade de Taubaté .
Para o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo, "este
evento foi uma iniciativa que
abrilhantou mais as comemorações dos 50 anos de
nossa instituição. Ver as famílias aqui no Sindicato, ver
estes atletas todos reunidos
e ter o nome do Sindicato
estampado neste evento só
pode causar orgulho a toda
a nossa categoria".
O evento teve muita animação com a participação
dos personagens do Sítio do
Pica Pau Amarelo no aquecimento dos atletas e também
contou com a torcida dos
familiares dos participantes
da prova.
Para o atleta Emerson Iser
Bem, vencedor da corrida de
São Silvestre de 1997, a corrida foi uma importante incicativa do Sindicato.
"Nossa região precisa de
eventos esportivos como
este, para dar oportunidade
aos atletas. Os integrantes de
minha equipe elogiaram bastante a organização da prova e a estrutura do evento",
disse Emerson.
A Corrida e Caminhada do
Trabalhador Solidário 2009
teve o patrocínio do Unibanco, Gestamp e Urmet Daruma, com apoio das empresas
Puras,Tok Take, Metropolitana, Sabesp, Completo Tecnologia, Unitau e Prefeitura de
Taubaté e FUSSTA.
A organização do evento
agradece a participação dos
atletas e de todos que colaboraram para o sucesso na
realização deste evento esportivo que entra para a história de nossa entidade.

Estes foram
os grandes
vencedores da
1ª Corrida e
Caminhada do
Trabalhador
Solidário
Categoria Geral
Masculino
1º Lugar - Ederson Vilela Pereira (31 minutos e 42
segundos);
2º Lugar - Aleudo Francisco Santos (31 minutos
e 58 segundos);
3º Lugar - Koech Mutai
(Quênia - 34 minutos e 27
segundos);

Categoria Geral
Feminino
1º Lugar - Maria Helena
de Jesus Lima (40 minutos);
Mais de 200 atletas mostraram muita disposição e energia na Corrida e Caminhada do Trabalhador Solidário

2º Lugar - Sandra Aparecida Caporal(42 minutos
e 29 segundos);
3º Lugar - Maria Justina
Santos Santana (44 minutos e 20 segundos);

Categoria Infantil

Presidente Isaac saúda os atletas

Largada dos atletas da categoria infantil que reuniu cerca de 140 competidores

7a 9 anos:
Masculino
1º - Everton Vinícus Dutra;
2º - Maxsuel Santana;
3º - Richard Cirilo Souza;
Feminino
1º - Clara Santos;
2º - Gisele de Oliveira Moura;
3º - Maria Eugênia Ruiz;
10 a 12 anos:
Masculino
1º - Guilherme Vinícius;
2º - Carlos Eduardo M. Pereira;
3º - Wesley Costa Passos;

Vencedores da categoria geral masculino

Vencedoras da categoria geral feminino

Feminino
1º - Luanna Cristina Botta;
2º - Sara Regina Xavier;
3º - Thaís Gabrieli Telles;
13 a 15 anos
Masculino
1º - Lucas Batista de Morais;
2º - Alisson Willian da Costa;
3º - Felipe Assis Santana;

Atletas portadores de necessidades especiais

O queniano Koech Mutai recebe sua premiação

Feminino
1º - Bruna L. da Silva;
2º - Stephanie Campos;
3º - Larissa Tainá Silva;
16 a 17 anos - Masculino
1º - Deivid M. de Oliveira;
2º - Diego Pereira;
3º - Michael Douglas da Silva;
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MÚSICA
O Grupo
Demônios
da Garoa
se apresenta no
SESC de
Ta u b a t é
no dia 04
de outubro, às 11h30.
Responsáveis pelos maiores sucessos de Adoniran
Barbosa, os Demônios da
Garoa fizeram as gravações originais de Saudosa
Maloca, Samba do Arnesto e Trem das Onze. Entrada Franca.
TEATRO
Quem
não dança,
balança a
criança Com o
Grupo
Cuidado
que Mancha. Espetáculo musical infantil com canções cumulativas e trava-línguas.
Além de recuperar músicas tradicionais da cultura
brasileira, o grupo compôs
outras novas canções, criando jogos que promovem
a participação e envolvimento da platéia.
Dia 3 de outubro às 11h.
Local:Praça Dom Epaminondas no Centro.
SHOW
Carioca,
Dudu Nobre demonstrou
aptidão
para a música desde
crianç, fanzendo parte da
escola mirim Aprendizes
do Salgueiro.
Em 1999, gravou seu primeiro CD. Consagrou-se
com Chegue Mais (2003)
e Festa em Meu Coração
(2005).
Neste show, apresenta
no repertório sambas e
canções que marcaram sua
trajetória. No SESC Taubaté, dia 29 de outubro, às
21h. Informações pelo telefone (12) 3634-4000.

C AMPANHA S ALARIAL

Acordos injetam R$ 27,8 milhões
na economia de Taubaté e Região
Os acordos de Campanha
Salarial fechados pelo Sindicato garantiram até agora a
injeção de R$ 27,8 milhões
na economia de Taubaté e
Região nos meses de setembro e outubro.
O valor corresponde aos
abonos negociados para os
trabalhadores nas Montadoras,Autopeças e empresas do
Grupo 2 (máquinas e eletroeletrônicos), contemplando
cerca de 16,5 mil trabalhadores na base.
Só nas Montadoras, o acordo garantiu a injeção de R$
19,8 milhões na economia
da região.
Com isso, os acordos negociados pelo Sindicato vem
garantindo o aquecimento de
outros setores da economia
de Taubaté e região como o
comércio e os serviços.
“O Sindicato tem consciência da importância de seu

Acordos garantem a circulação de renda no comércio da cidade e o aquecimento de diversos setores econômicos

papel no desenvolvimento
de nossa região, e ao buscarmos acordos para a categoria também buscamos garantir a geração de empregos e

renda para os demais setores econômicos de nossa cidade e do Vale do Paraíba”,
afirma o presidente do Sindicato, Isaac do Carmo.

Esses valores ainda podem
aumentar nas próximas semanas, pois o Sindicato ainda está em negociação com
diversas empresas da base.

O PINIÃO

Nupes - Unitau considera injeção na economia
como fator de geração de empregos
O Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da
UNITAU) considera a injeção dos R$ 27,8 milhões na
economia de Taubaté como
um fator de aquecimento do
consumo e da cadeia produtiva de vários setores.
Conversamos com o coordenador do Nupes, Prof. Dr.
Luiz Carlos Laureano da Rosa,
que falou sobre a importância dessa conquista dos metalúrgicos para a região.
O Metalúrgico - Qual a
importância da injeção
desse valor na economia
de Taubaté e região?
Prof. Laureano - Sabe-se
que a crise econômica mundial ainda paira no ar do Brasil. E, uma das suas consequências, é a diminuição de crédito para o consumidor. Neste sentido, avalia-se de grande importância a entrada
destes 27,8 milhões na cidade Taubaté e Região, que
provavelmente aumentará o
consumo, movimentando a
economia e pode ser um fator de geração de empregos.
O Metalúrgico - Quais
setores são diretamente
beneficiados com essa
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Para o prof. Laureano do Nupes, os acordos aquecem a atividade econômica

injeção na economia?
Prof. Laureano - Inicialmente o comércio e os supermercados. Entretanto,
quando esses setores aumentam suas vendas, outros
setores também se desenvolvem no aumento de sua produção que são as empresas
e o setor agrícola, também
gerando novos empregos.
O Metalúrgico - Como
o senhor avalia o trabalho do Sindicato na nego-

ciação destes acordos?
Prof. Laureano -Todos
temos consciência da importância do sindicato no sentido de guarnecer os direitos
dos trabalhadores. Em especial, o Sindicato dos Metalúrgicos que atua na região do
Vale do Paraíba, tem feito
esse papel de maneira eficaz,
ganhando o respeito de todos e com isso conseguindo
grandes benefícios para os
trabalhadores.

“As notícias sobre os
acordos salariais das
empresas da região
com seus funcionários
são bem recebidas pela
ACIT, pois os novos
valores ajudam a
movimentar ainda mais
a economia local,
fortalecendo principalmente os setores do
comércio e
de serviços”.
Rogéria Ferreira,
presidente da ACIT
(Associação Comercial e Industrial de
Taubaté).

