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E MPREGO

S INDICAL

Indústria registra saldo positivo no nível de
emprego no mês de fevereiro em Taubaté

Os números mostram a força dos trabalhadores para a economia da região

A pesquisa mensal do Ciesp (Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo) divulgada na semana passada mostrou que a região de Taubaté
teve saldo positivo no nível
de emprego no mês de fevereiro.
Fevereiro fechou em Taubaté com variação positiva

de 1,01%, o que significou
um acréscimo de 450 postos.
No ano, o acumulado também é positivo, de 3,4%, o
que representa um acréscimo de 1.550 postos de trabalho.
Em 12 meses, o aumento é
de 1,95%, o que corresponde a 900 trabalhadores.

A região de Jacareí também
registrou saldo positivo de
0,18% no nível de emprego,
com acréscimo de cerca de
20 postos de trabalho.
Já em São José dos Campos
a variação do nível do emprego foi negativa de 0,04%,
o que significou uma redução de aproximadamente 20
postos de trabalho.
Para o Sindicato, os números mostram a força que os
trabalhadores representam
para a economia da região e
o resultado de políticas eficientes de manutenção do
nível de emprego e de geração de postos de trabalho
adotadas pelo Governo Lula
durante a crise, garantindo
um ano de 2010 ainda mais
promissor para os trabalhadores e para o desenvolvimento do Vale do Paraíba.

P OLÍTICA

Brasil terá a eleição com a maior
participação feminina da história
As eleições gerais deste
ano deverão ser marcadas
pela maior participação das
mulheres nos resultados. Isso
porque o Brasil, que tem mais
eleitoras do que eleitores,
terá provavelmente maior
número de candidatas do
que nas últimas eleições e a
disputa ao cargo de presidente da República tende a
ter entre os principais candidatos duas mulheres com
grande visibilidade nacional.
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Desde o início deste século, as mulheres se tornaram
maioria no eleitorado. No
pleito municipal de 2008,
havia quase 5 milhões de
eleitoras a mais do que elei-

tores, um percentual de quase 4% em favor das mulheres, proporção que pode ser
decisiva em disputas acirradas.
Com duas candidatas, certamente a questão de gênero estará mais presente no
debate eleitoral e os candidatos vão ter que tocar nessa questão de gênero e
como vão ser formuladas as
políticas para que haja melhoria na vida das mulheres

Metalúrgicos conquistam
democratização do estatuto
do Sindicato de São Carlos

Metalúrgicos aprovam mudanças no estatuto do Sindicato de São Carlos

Os trabalhadores da base
metalúrgica de São Carlos e
Ibaté aprovaram por unanimidade a mudança de várias
cláusulas do Estatuto do Sindicato dos Metalúrgicos de
São Carlos e Ibaté.
As mudanças foram aprovadas em assembléia geral
extraordinária realizada neste domingo, dia 14, e que
contou com a presença do
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região, Isaac do Carmo.
A assembléia foi convocada por diretores do Sindicato ligados à CUT (Central
Única dos Trabalhadores) e
teve o respaldo da 2ª Vara da
Justiça do Trabalho de São
Carlo.
Entre as principais mudanças no estatuto daquele Sin-

dicato estão a diminuição do
tempo de associação para o
direito a voto, que passou de
3 anos para 6 meses, a paridade no pleito eleitoral garantindo a todas as chapas
concorrentes a presença de
mesários, fiscais e participação em todo o processo de
votação e apuração.
Os trabalhadores aprovaram também uma Comissão
Processante, que analisará as
denúncias e infrações estatutárias praticadas pela atual
diretoria da entidade.
“Os metalúrgicos de São
Carlos estão de parabéns
pela conquista da Democratização do estatuto do Sindicato, uma das bandeiras de
luta da CUT e da Classe Trabalhadora do Brasil”, disse o
presidente Isaac.

C URSOS

Abertas as inscrições para
cursos de pós-graduação
na FAPI

E DUCAÇÃO

Escola Global Company
oferece descontos para sócios
A Escola Global Company
oferece descontos exclusivos para sócios do Sindicato
em cursos profissionalizantes, informática e idiomas.
A Global Company tem
cursos de Técnicas Administrativas, Logística, Gestão
Ambiental, Analista de Crédito e Operador de Caixa,
além de cursos na área de
informática como Web Design, AutoCad, Design Gráfico, Hardware, Linux.
Você também pode fazer
cursos de idiomas como Inglês, Espanhol, Francês, Alemão e Libras (Linguagem Brasileira de Sinais).

Prof. Dr. Claudemir de Carvalho, Coordenador de Pós-graduação da FAPI

Vale a pena investir em seu
futuro profissional.
A Global Company fica na
Rua São José, 123, no centro
de Taubaté.
Informações pelos telefones (12) 3424-0555 e (12)
3424-0550.

A FAPI (Faculdade de Pindamonhangaba) oferece diversos cursos de pós-graduação em nível de Lato Sensu, nas áreas de ciências da
saúde e humanas.
As inscrições já estão
abertas e podem ser realizadas na faculdade durante
o mês de março.
Na área de ciências da
saúde são oferecidos cursos

voltados para Odontologia,
Farmácia, Fisioterapia e Educação Física.
Em humanas, os cursos são
direcionados para Administração, Pedagogia e Teologia.
Informações no site da faculdade (www.fapi.br), pelo
telefone (12) 3648-8323 ramal 227, ou ainda pelo email: posgraduacao@fapi.br.
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G REVE

Trabalhadores na Usiminas mantém
mobilização por uma PLR digna
Os trabalhadores na Usiminas estão travando uma
grande luta pelo pagamento de uma PLR digna e justa.
Em greve desde o dia 10
de março, os trabalhadores
não abrem mão do pagamento de uma 2ª parcela da
PLR que contemple as suas
reivindicações.
Mesmo com a mesa redonda realizada na última
sexta-feira, dia 12, na DRT
(Delegacia Regional do Trabalho) em São José dos Campos, a empresa não foi capaz de apresentar uma proposta que atendesse aos trabalhadores.
Em assembléia realizada
na manhã desta segunda-feira, dia 15, os trabalhadores
mais uma vez reafirmaram a
decisão de continuar com o
movimento de greve até
que uma proposta seja apresentada pela empresa.
A decisão demonstra claramente o grau de organização e unidade dos trabalhadores, que não se intimidaram com algumas posturas da empresa com o objetivo de desmobilizar o movimento de greve.
Os trabalhadores estão
decididos a lutar por uma

Os trabalhadores estão
unidos na luta pelo
pagamento de uma PLR
digna, de acordo com o
esforço realizado por
eles e com os lucros
obtidos pelos patrões
PLR digna, mesmo com a
pressão que eles vem sofrendo por parte da chefia
da empresa.
Toda a produção continua
parada na Usiminas o que
deve começar a afetar a produção nas montadoras de
automóveis nesta semana.
"Os trabalhadores estão de
parabéns pela demonstração
de unidade nesta greve", disse o presidente Isaac

Empresa intimida familiares de
trabalhadores contra a greve
O Sindicato registrou
nesta segunda-feira, dia 15,
um Boletim de Ocorrência
contra a direção da Usiminas por tentativa de frustrar
o movimento de greve.
Durante o fim de semana a empresa ligou para as
esposas de diversos trabalhadores fazendo ameaças
de demissões caso a greve
continuasse. Também foram relatados casos de

chefia indo até as casas
dos trabalhadores, causando maior intimidação aos
familiares.
O Sindicato informa que
está tomando as medidas
jurídicas cabíveis para garantir aos trabalhadores o
exercício do direito de
greve, como prevê o parágrafo 2º do artigo 6º da
Lei 7783 (Lei de Greve):

J UVENTUDE

Jovem Metalúrgico:
chegou a sua hora de se sindicalizar
Nos dias 23, 24 e 25 de março será realizada a Campanha de Sindicalização de Jovens Metalúrgicos para os
trabalhadores de nossa base.
A Campanha acontece na
semana em que se comemora o Dia Mundial da Juventude, no dia 27, em todo Estado de São Paulo e é realizada pela FEM/CUT-SP em parceria com o Sindicato.
Segundo a companheira
Amanda, do CSE LG e integrante do coletivo de Juventude da FEM, o objetivo da
campanha é trazer mais jovens para a atuação sindical
e unificar a luta dos jovens
por suas reivindicações nas
convenções coletivas, politizando a juventude.
"Estando sindicalizado, o

Curtas
Taubaté sofre
revés em Jaú
e volta a perder
na A-3

O Taubaté voltou a ser
derrotado no Campeonato Paulista da Série A-3. O
revés de 3 a 1 para o XV
de Jaú na manhã deste
domingo, 14, no Zezinho
Magalhães, é a quinta do
time taubateano na competição.
O resultado negativo
deixa o Taubaté com 15
pontos e longe da zona
de classificação para a
próxima fase. Já o time
jauense vai para 18 pontos.
Próximo jogo – o
Taubaté volta a campo na
próxima quarta-feira, 17,
quando enfrenta o Palmeiras B, no estádio Joaquim de Morais Filho.

Jogos da
15ª rodada do
Paulistão

DIA 20 - 15ª rodada
Mt. Azul x Portuguesa
Rio Claro x Rio Branco
Palmeiras x Ponte Preta
Sertãozinho x Mirassol
Santo André x Bragantino
DIA 21 - 15ª rodada
São Caetano x Oeste
Prudente x Corinthians
São Paulo x Mogi Mirim
Santos x Ituano
Paulista x Botafogo
jovem ganha mais força para
lutar por seus direitos. Além
disso a campanha também

permite o contato entre os
jovens de diversas partes do
Estado, e possibilita conhe-

cer as diferentes realidades
da Juventude em São Paulo",
disse Amanda.

Fonte: Folha Online e
Burro da Central
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Agenda Cultural
DICA TURISMO
Antes de
fazer sua
próxima
viagem
consulte o
Guia Giro
Turístico,
uma revista onde você encontra as
melhores opções de lazer
e turismo para você e sua
família.
Na revista e no site
você encontra informações turísticas, tais como
passeios, atrações, hotéis,
pousadas, bares, restaurantes, etc. Vale a pela
conferir.
Você encontra a revista
Giro Turístico nas melhores bancas da cidade e na
internet pelo site
www.giroturistico.com.br
Informações (12) 81616471 e (12) 8808-7141.
SHOW
O pagodeiro Alexandre Pires
se
apresenta
na próxima sextafeira, dia 19
de março, a partir das 22
horas no Itaguará Country Club em Guaratinguetá.
A turnê “Em Casa”, que
já passou por várias cidades do interior e pelas
principais capitais do país,
já foi assistida por mais de
um milhão de pessoas.
Informações pelo telefone (12) 3123-2600.
DANÇA
A partir
do dia 16,
t e r ç a ,
acontece
no SESC
Taubaté o
Curso de
D a n ç a
Contemporânea com Michel Rodrigues de Oliveira. A atividade tem duração de três meses e as
vagas são limitadas. Os
preços variam de R$ 7,50
a R$ 30,00.As aulas acontecem às terças e quintas,
às 19h30. Inscrições abertas.Vagas limitadas. Informações pelo 3634-4000.

L UTA

Trabalhadores na Volkswagen exigem
contratações já em Taubaté
Os trabalhadores na Volkswagen estão mobilizados
em uma grande luta pela
abertura de postos de trabalho na planta de Taubaté.
Os trabalhadores exigem
que novas contratações sejam
feitas, pois, não estão aguentando o forte ritmo de trabalho que vem sendo imposto
pela empresa na produção.
Após diversas ações do Sindicato e da Comissão de Fábrica, ficou constatada a necessidade urgente de contratações para a fábrica de Taubaté.
“O Sindicato e a Comissão
de Fábrica estão ao lado dos
trabalhadores nesta luta, e a
mobilização deve continuar
até que a empresa realize as

No dia 13, os trabalhadores na Volks estiveram mobilizados pelas contratações Já. No detalhe trabalhadores em assembléia.

contratações para suprir sua
demanda de produção sem
sacrificar saúde e a vida familiar dos trabalhadores”,

disse o presidente Isaac.
O Sindicato e a Comissão
de Fábrica também informam que continuarão atuan-

do no sentido de cumprir os
encaminhamentos aprovados pelos trabalhadores nesta luta.

S ERRÓQUIO

Governo Serra mente mais uma vez,
GREVE tem adesão de 80% dos professores
Os professores decidiram
que a greve continua. A decisão foi tomada durante assembléia na sexta-feira, dia 12,
quando os professores tomaram todo o vão livre do MASP
e as duas pistas da Avenida
Paulista, desmoralizando a
versão propagada pelo governo Serra e setores da mídia
de que a greve teria atingido
apenas 1% dos professores.
A adesão de 80% à greve foi
informada pelas subsedes da
Apeoesp (....) de todo o estado. Durante a assembléia os
professores decidiram também por uma nova assembléia na próxima sexta-feira,
19, também na Avenida Paulista.
O calendário aprovado prevê a realização, na próxima
quarta-feira, 17, de "pedágios"

nas principais avenidas das cidades - ou atos em praças
públicas, panfletagem com
carro de som, etc.
Entre as faixas que devem
ilustrar a manifestação devem
estar frases de ordem como
"Serra mente para o povo/ A
Educação pede socorro!",
Reajuste de 34,3% já! E Salário, emprego, carreira, sim!
Provinha e provão, não!
Entre os principais eixos do
movimento estão: - Reajuste
salarial imediato de 34,3%; Incorporação de todas as gratificações, extensiva aos aposentados; - Plano de carreira
justo; - Garantia de emprego;
- Contra as avaliações excludentes (provão dos ACTs/avaliação de mérito); - Revogação das leis 1093,1041,1097;
- Concurso público de cará-

Adesão dos professores do Estado ao movimento de greve é de 80%

ter classificatório; - Contra as
reformas do Ensino Médio; Contra a municipalização do

ensino; - Luta contra o PLC
1614 (avaliação nacional dos
professores).

C ONVÊNIO

Sindicato renova convênio
com a Anhanguera Educacional
O Sindicato informa que
foi renovado o convênio
com a Anhanguera Educacional, que garante 5% de desconto na mensalidade dos
sócios e dependentes.
Para usufruir do desconto do convênio basta o só-

cio ou dependente apresentar a carteirinha do Sindicato na secretaria de sua
unidade da Anhanguera
Educacional.
Informações pelos telefones (12) 3624-7106 e 36314467.

