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Emprego tem saldo positivo em
fevereiro segundo Caged
O Ministério do Trabalho
informou na semana passada
que foram criados em fevereiro 9.179 novos postos de
trabalho com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged).
Segundo Lupi, março será
o mês da virada para a criação de empregos no país. A
previsão do ministro é que
o saldo de contratações com
carteira assinada no mês de
março poderá ficar em 100
mil vagas.
De acordo com o ministro,
os fatores que sustentam
essa previsão estão ligados
ao aquecimento do mercado
interno, que continua muito
forte. Com o aumento do
salário mínimo, os assalariados e os aposentados e pen-
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DA

baixar e a gente começa a ver
uma recuperação concreta."
Conforme dados do Caged,
em fevereiro deste ano, foram criados 9.179 postos de
trabalho com carteira assinada. No mês, foram contratadas 1,23 milhão de pessoas
e demitidas 1,22 milhão. Lupi
admitiu que o saldo é pequeno, mas ressaltou que em
todo o mundo as empresas
continuam a demitir trabalhadores.
Em janeiro, o saldo foi negativo, com 101.748 trabalhadores demitidos. Em dezembro, as demissões somaram 654.946 e, em novembro, 40.821. Outubro foi o
último mês no qual o saldo
de contratações foi positivo,
com a criação de 61.401 postos de trabalho.

sionistas, que são vinculados
a ele, colocam alguns bilhões
no mercado e começam a
comprar, explicou Lupi. "Os
estoques começam, então, a

HABITAÇÃO

O Governo Federal anuncia nesta quarta-feira, dia 25,
a construção de moradias
para famílias com renda de
até dez salários mínimos (R$
4.650,00).
De acordo com o presidente Lula, o segundo trimestre será melhor do que
o primeiro porque a economia brasileira já dá sinais de
recuperação, como está
ocorrendo no setor automotivo.
"Na quarta-feira, vamos

Agência Brasil

Presidente Lula anuncia pacote para
construção de um milhão de casas

anunciar um grande programa de habitação no Brasil
para construir um milhão de
casas", disse ele, no encerramento do seminário "Opor-

tunidades de Comércio, Negócios e Investimentos entre
Argentina e Brasil", ao lado
da presidente da Argentina,
Cristina Kirchner.
"Esperamos ser um desafio
extraordinário para a indústria da construção civil brasileira, que passou 50 anos
reclamando e agora vai ter
um milhão de casas para serem construídas, casas para
pessoas de zero a dez salários mínimos", acrescentou
Lula.

Governo Federal anuncia
ampliação do segurodesemprego

O ministro do Trabalho Carlos Lupi acredita na volta do crescimento do país

O ministro do Trabalho,
Carlos Lupi, anuncia na próxima terça-feira, 24, a ampliação do seguro-desemprego do número máximo de
cinco para até sete parcelas
no caso dos demitidos nos
setores mais atingidos pela
crise econômica.
A base para definir as áreas mais afetadas é uma radiografia feita pelo ministério,
considerando a média de
dispensas de janeiro a março.
"Temos que ter responsabilidade, pois é dinheiro público, de todos os trabalhadores. Não podemos distribuir (dinheiro) como se fosse programa de televisão",

afirmou Lupi. O ministro disse que, entre os segmentos
mais abalados por dispensas,
devem estar os da indústria
transformadora e os voltados para a exportação, mencionando o de extração mineral, o de veículos e a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), de São José
dos Campos (SP).
Lupi reiterou que o Brasil
voltará a crescer com força,
após divulgar o resultado
positivo do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged), que
apontou resultado positivo
no emprego de 9.179 postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro.

F ORMAÇÃO

Metalúrgicos participam de
cursos de formação da
CUT/SP em Cajamar
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Dirigentes participantes do curso de Organização Sindical

Dirigentes sindicais participaram no período de 18 a
20 de março na cidade de
Cajamar, dos cursos de formação promovidos pela escola da CUT/SP em parceria
com a central sueca LO.
Participaram das atividades
os companheiros Edgar (CSE

ThyssenKrupp), Ricardo (Autometal), Jeferson (Comau) e
Amanda (CSE LG) pelo curso para Juventude, e Adriano
(CSE Metalbages), Charles
(CSE Mubea) e Fábio (CSE
LG) pelo curso de Organização Sindical e projeto de sociedade.
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CUT Vale promove plenária com análise
de conjuntura nacional e regional
Na quinta-feira, dia 19,
aconteceu na sede do Sindicato uma plenária da CUT
Vale do Paraíba com o objetivo de fazer uma análise de
conjuntura sobre as açoes da
CUT e do Governo Federal
para o combate à crise econômica.
Participaram desta plenária
o secretário geral da CUT/
SP,Adi dos Santos e prefeito
de Santo Antônio do Pinhal,
José Augusto Guarnieri Pereira (PT).
O prefeito falou sobre a
expreriência de implantar
um projeto social-econômico na cidade de Santo Antonio e sobre os impactos da
crise no setor do turismo,
uma das maiores fontes de
renda do município.
Augusto também falou so-

Milson, coordenador da CUT Vale

O secretário geral da
CUT/SP, Adi dos Santos
(acima) fala sobre a
mobilização da classe
trabalhadora.
O prefeito Augusto
Pereira (no destaque)
falou sobre os desafios
das prefeituras no
combate à crise

bre os desafios e o papel das
prefeituras da região no
combate à crise.
O secretário geral da
CUT/SP,Adi dos Santos, falou
em seguida sobre a importância da mobilização da
CUT e da classe trabalhadora perante os ataques dos
patrões, demissões e retirada de direitos.
Adi aproveitou para anunciar que no próximo dia 30
de março a CUT mais uma
vez vai às ruas contra a crise
com uma pauta pela redução
dos juros e da jornada, reforma agrária, emprego, salário
e direitos.
“Temos que nos mobilizar
e mostrar que a classe trabalhadora não vai abrir mão
de suas conquistas e direitos”, disse Adi.

T RABALHO

Palestra orienta sobre o sistema mediador de
acordos e convenções coletivas
O Sindicato realizou na
quarta-feira, dia 18, uma palestra sobre o funcionamento do sistema mediador de
acordos e convenções coletivas via internet do Ministério do Trabalho.
A palestra foi feita pelo
auditor chefe do setor de
relacionamento do Trabalho
da DRT São José dos Campos, Vasilios Stergiou, e contou com a participação de
dirigentes sindicais e representantes de diversas empresas de nossa base.

O sistema foi desenvolvido pela Secretaria de Relações do Trabalho, na busca
por maior transparência no
tocante ao depósito dos instrumentos coletivos do trabalho no Ministério, e tem
como objetivo a constituição
de um banco de dados com
os acordos e convenções
coletivas de trabalho em vigor no país.
A Instrução Normativa nº
9/2008, publicada do dia 5 de
agosto, tornou obrigatória a
inserção das negociações

Companheiro Mil faz a abertura da palestra sobre o sistema mediador da DRT

coletivas firmadas no país no
Sistema Mediador, a partir de
janeiro de 2009.
O sistema introduz a transparência total, permitindo

Encerramento do prazo de recadastramento
para o Convênio da Unitau
Alertamos todos os alunos da faculdade Unitau
ou do Colégio Balbi, sócios do Sindicato, que o
prazo de recadastramento e de inscrição, para receberem o benefício da
bolsa de 20%, encerra-se
no próximo dia 31/03/
2009. Após esta data, não
será mais aceita nenhuma
inscrição, exceto por
transferência de outra escola, conforme contrato
firmado.

Alunos que podem ser beneficiados:
- alunos que tiveram desconto no ano de 2008 pelo
presente convênio;
- alunos novos que entraram para a Unitau este ano;
- alunos que foram beneficiados no ano de 2008, pelo
desconto de bolsa família ou
bolsa estágio oferecida pela
Unitau;
Atenção!!!
obs.: para os alunos que
porventura tiveram o des-

conto no ano de 2008 oferecido pela Unitau de bolsa família ou bolsa estágio
e que já se inscreveram e
estão em lista de espera,
devem entrar em contato
urgente com a secretaria
informando para que até
o dia 31/03/2009 possamos enviar ofício para a
unitau para inclusão no
convênio, pois este benefício em específico foi liberado recentemente.

A Secretaria

que os trabalhadores, empregadores, juízes, procuradores
e advogados tenham elementos que lhes auxiliem na sua
atuação profissional.

Curtas
Evento no SESI
vai reunir os
melhores atletas
do Tênis de Mesa
no Brasil

Nos dias 28 e 29 de março acontecem no SESI de
Taubaté o 1º Torneio TAUBATÉ OPEN DE TÊNIS
DE MESA e 2ª Etapa do
Campeonato da LIGA
NIPO BRASILEIRO DE
TÊNIS DE MESA.
O torneio Taubaté Open
que acontece no sábado,
tem a presença confirmada dos melhores jogadores de Tênis de Mesa do
Estado de São Paulo.
Já a 2ª Etapa do Campeonato da Liga Nipo Brasileira terá a participação de
mais de 500 atletas.
O evento é organizado
pelo Projeto Metta em
parceria com o Sindicato,
a Urmet Daruma, SESI, Prefeitura e Digital Graf.
O SESI Taubaté fica na
avenida Voluntário Benedito Sérgio, 710, no bairro da
Estiva. Informações pelo
telefone (12) 3633-4699.

C IPA

Acompanhe o
processo eleitoral
da Cipa na
Copreci

Confira os jogos
da 16ª rodada do
Paulistão 2009
DIA 24 - terça-feira
Oeste x Mogi Mirim
Palmeiras x Bragantino
Barueri x Marília
São Caetano x Guarani

O Sindicato informa que as
inscrições para a eleição da
Cipa 2009 na Copreci estão
abertas até o próximo dia 30.
A eleição acontecerá no
dia 9 de abril, no horário das
6h às 15h.

DIA 25 - quarta-feira
Santos x Santo André
Portuguesa x Mirassol
Paulista x Botafogo
Guara x Ituano
Noroeste x São Paulo
Corinthians x P. Preta
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Agenda Cultural
EVENTO
A Unitau promove a
Semana
Valeparaibana da
Á g u a
2009 –
Água Fonte de Vida, até 25
de março, em comemoração ao Dia Mundial da
Água (22). O evento é realizado em parceria com o
Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do
Sul (CBH-PS) e tem o objetivo de promover atividades de reflexão sobre o
Rio Paraíba do Sul, abrangendo projetos e iniciativas de preservação e educação ambiental. O evento é gratuito e aberto a
toda a comunidade.
TEATRO
Cindy
HIP HOP,
no Sesc
Taubaté,
nesta sexta-feira,
dia 27 a
partir das
20h30. Com Núcleo Bartolomeu de Teatro. Uma
pequena ópera rap: fábula
contemporânea onde a história de Cinderela serve de
suporte para falar de questões relevantes aos jovens:
diferença de classes, a discriminação, o preconceito,
má distribuição de renda e
capitalismo. Local: Circo
Maior. O Sesc fica na avenida Engenheiro Milton de
Alvarenga Peixoto, 1264,
Esplanada Santa Terezinha
MÚSICA
Entre os
dias 23 e
26
de
março, a
escola
Fêgo Camaro comemora
o aniversário de seu patrono com atividades culturais na Semana “Fêgo Camargo”, a partir das 20h.
A escola Fêgo Camargo
fica na Av. Tiradentes, 202,
Centro. Informações no
telefone (12) 3633-8742.
Fontes: Diário de Taubaté e
Taubaté.com.br

C OMEMORAÇÃO

Sindicato prepara atividades para as
comemorações dos 50 Anos
Neste ano o Sindicato
completa 50 anos de lutas e
conquistas e uma série de
atividades deverão marcar
esta data importante para a
categoria metalúrgica.
Como parte destas comemorações, os veículos do
Sindicato já estão circulando
com o logotipo comemorativo dos 50 anos do Sindicato, que também já está sendo utilizado na documentação da entidade e em seus
boletins, como o jornal O
Metalúrgico e o jornal dos
aposentados.
Também está sendo preparada uma nova fachada para
o Sindicato e painéis para o
auditório da entidade e para
a colônia de férias de Ubatuba.
Os 50 anos do Sindicato
marcam uma história de lutas, conquistas e de organização da categoria.
Estaremos em breve divulgando um amplo calendário
de atividades para os 50 anos
do Sindicato, e contamos
com a participação de todos
os metalúrgicos nestas atividades, pois estaremos comemorando as conquistas e
avanços dos trabalhadores,
bem como a construção desse patrimônio da categoria
que é o Sindicato.

Os veículos do Sindicato
estão adesivados com o
logotipo dos 50 Anos da
entidade

P ATRIMÔNIO

Metalúrgicos tem novo espaço para
atividades culturais no Sindicato
Com o término das obras
do novo estacionamento
do Sindicato ao lado do Comitê dos Aposentados, a
sede da entidade tem agora
seu pátio livre para a realização de atividades e eventos da categoria metalúrgica e da comunidade taubateana.
Trata-se de um espaço cultural que está à disposição
de todos os trabalhadores e
trabalhadoras.
O uso deste espaço foi
inaugurado nas comemorações do Dia Internacional
da Mulher, quando foi realizado no local o Dia da Beleza da Mulher Metalúrgica
com a presença de dezenas

Dia da Beleza da Mulher foi o primeiro evento a utilizar esse espaço; no detalhe, o novo estacionamento do Sindicato

de companheiras.
Os interessados em fazer
uso do Espaço Cultural po-

dem entrar em contato com
o Departamento de Cultura pelo telefone (12) 2123-

4314 ou pelo site do Sindicato, através do ícone Fale
Conosco.

