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Trabalhadores (as) em assembleia
aprovam Estado de Greve
Metalúrgicos de Itu e Região
aprovam Estado de Greve
Durante assembleia realizada na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região os trabalhadores (as) da base deliberaram pelo Estado de Greve.
Após a diretoria do Sindicato expor o quadro
da Campanha Salarial 2011, a qual não avançou
quando as discussões foram as cláusulas econômicas, com isso, a proposta do Estado de Greve,
foi aprovada por unanimidade pelos trabalhadores (as) durante à assembleia.
Nesta segunda feira, dia 12 de setembro, a
direção do Sindicato já começou a notificar às
empresas sobre o Estado de Greve e vencendo o
prazo regulamentar, realizará paralisações no decorrer desta semana.

Errata – Pedimos
desculpas aos companheiros (as), pois na
edição passada a foto
que apontava Unimetal como à equipe
campeã do Campeonato de Futsal de Boituva saiu errada. Nesta edição publicamos
a foto certa (ao lado)
da equipe ECE Pintura, campeã do Campeonato de Boituva.
A Unimetal ficou em
3º Lugar, não em 1º
como havíamos publicado.

Abertas inscrições para o
Festival de Futebol de Campo
O departamento de Esportes do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região comunica a todos associados,
que estão abertas as inscrições para o Festival de Futebol de Campo.
O período de inscrição será de 13 a 30 de setembro, o
congresso técnico acontecerá dia 1 de outubro, um sábado na sede do Sindicato às 10h e o primeiro jogo do
Festival está previsto para começar no dia 9 de outubro.
As inscrições poderão ser feitas na sede do Sindicato
localizada na Rua Euclides da Cunha, 127 – Centro Itu/
SP, no horário das 8h às 11h30 e das 13h às 17h. Mais
informações (11) 4022-1446 R 216.
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Repro
vadas propos
tes salariais
eprov
propostta de reajus
reajustes
dos Grupos 8 e 10 na FIESP

Terminou sem acordo as
rodadas de negociação da
FEM-CUT/SP com as bancadas patronais dos Grupos 8
e 10 realizadas na terça feira, dia 6 de setembro, na
sede do Sicetel, na FIESP.
A Federação reprovou na
mesa de negociação as propostas patronais de reajuste
de 8,5% no salário e pisos
(7,4% de reposição da inflação, calculada pelo INPC da
data-base da categoria, 1º de
setembro, e mais 1,02% de
aumento de real) e de 8,2%
(0,74% de aumento real) do
Grupo 10.
Esta é a terceira proposta
econômica reprovada pela
Federação. Na rodada da segunda feira, dia 5 de setembro, o Grupo 3 (forjaria, autopeças e parafusos) propôs
aumento salarial de 8,3%

(0,97% de aumento real).
O presidente da FEM, Valmir Marques, (Biro Biro)
afirmou que os índices apresentados estão “muito distantes” e não atendem à categoria.

Cláusulas sociais:
Grupo 10: Com relação aos
direitos sociais, a bancada
patronal do Grupo 10 quer
avançar no aumento do percentual do auxílio creche, na
licença em caso de aborto

espontâneo, bem como na
contratação de mulheres e na
sua ascensão profissional.
Os detalhes destas cláusulas
serão debatidos na próxima
rodada, dia 13.
Grupo 8: Ainda não houve

avanço, principalmente, nas
cláusulas que reivindicam a
ampliação da licença maternidade de 120 para 180 dias
e o combate às práticas antissindicais. A bancada se
comprometeu em apresentar
uma resposta à Federação
também na próxima negociação.
Durante a rodada, o G8 cobrou da FEM uma posição
sobre uma pauta patronal,
mas a Federação ressaltou
que seria impossível avançar
nas questões. “Deixamos claro que a nossa pauta foi entregue com três meses de antecedência, então, fica difícil debatermos e nos posicionarmos sobre outra pauta
neste momento decisivo da
nossa Campanha”, finalizou
o presidente da FEM, Biro
Biro.

Proposta de aumento salarial de 8,3% da
bancada patronal do Grupo 3
A Federação dos Sindicatos
Metalúrgicos da CUT/SP
(FEM-CUT/SP) reprovou a
proposta de aumento salarial de 8,3% no salário e nos
pisos (INPC da data-base da
categoria, 1º de setembro,
índice que ainda não está fechado, mais 0,97% de aumento de real) apresentada
pela bancada do Grupo 3 (autopeças, forjaria e parafusos)
na rodada de negociação, realizada nesta segunda, dia 5
de setembro, na sede do Sindipeças, em Santo Amaro.
O presidente da Federação,
Valmir Marques, (Biro Biro)
concluiu que este índice é
“inaceitável”. “Esta proposta não contempla a nossa categoria. Embora o setor se
queixe do aumento das im-

portações, as empresas do
setor estão produzindo no
limite da capacidade, realizando horas extras e jornadas exaustivas. O trabalhador no chão de fábrica está
sentindo isso no dia a dia”,
disse.
Biro ainda ressaltou que o
faturamento das empresas
do setor de autopeças no
acumulado de janeiro a julho aumentou 10,5% sobre
igual período de 2010. “Os
indicadores reforçam que o
G3 têm condições de avançar mais. Os nossos sindicatos intensificarão as mobilizações nas fábricas.
O Sindipeças, um dos maiores setores dentro do G3,
representa 500 empresas associadas em todo o Brasil.

Mesa de negociação no Grupo 3

Propostas econômicas da
Fundição e do Grupo 2 são reprovadas

Mais duas rodadas de negociação da Campanha Salarial do ramo metalúrgico cutista realizadas nas sedes do
Sindicato da Indústria de
Fundição no Estado de São
Paulo (Sifesp) e da Associação Brasileira da Indústria de
Elétrica e Eletrônica (Abinee)
terminaram sem acordo nes-

ta quinta, dia 8 de setembro.
A FEM-CUT/SP reprovou
as propostas de reajustes salariais das bancadas patronais da Fundição, que ofereceu 9% (7,4% de reposição
da inflação, calculada pelo
INPC da data-base da categoria, 1º de setembro, e mais
1,49% de aumento de real) e

a de 8,5% (1,02% de aumento real) do Grupo 2 (que reúne os setores de máquinas
e eletrônicos).
No setor de Fundição existem dois pisos salariais: R$
811,45 (para empresas até
350 empregados) e R$
973,18 (acima de 350); já no
G2 são três: R$ 767 (até 50
empregados); R$ 813,64
(acima de 50) e R$ 896,55
(acima de 500 empregados).
Estes valores são referentes
à Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre a Federação e as bancadas patronais, que venceu no dia 31
de agosto.
O presidente da FEM, Valmir Marques, (Biro Biro) relata que as propostas não

atendem a categoria e espera
que nas próximas negociações as bancadas patronais
avancem na discussão. “Vamos continuar a pressão e já
dissemos que as mobilizações nas fábricas em todo o
Estado continuarão perma-

nentes”, finaliza Biro Biro.
No setor da Fundição estão
em Campanha Salarial 15 mil
metalúrgicos em todo o Estado na base da Federação e
no G2 são 45 mil trabalhadores. A data-base é 1º de setembro.

Fundição avança nas
cláusulas da PLR e combate ao câncer
A bancada patronal da Fundição concordou em
avançar nas reivindicações da FEM sobre a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e combate ao
câncer de mama e colo de útero. A Fundição recomendará às empresas do setor que negociem o benefício com o Sindicato e que façam campanhas
educativas e preventivas de combate ao câncer junto aos trabalhadores.
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Resumo da Campanha Salarial 2011
Propostas Econômicas rejeitadas

Grupo 2 (máquinas e eletrônicos)

Grupo 8 (trefilação, laminação de metais ferro-

Grupo 3 (autopeças, forjaria, parafusos)

Pisos:
1º Até 50 empregados: R$ 911,40
2º De 51 até 500 empregados: R$ 966,74
3º Acima de 500 empregados: R$ 1.066,55

sos; refrigeração, equipamentos ferroviários, rodoReajuste: 8,50% (Sendo 7,4 % de reposição e 1,02% viários entre outros)
de Aumento Real)
Teto de aplicação até R$ 5.390,78. Acima, valor Reajuste:
Até 50 empregados: 7,80% (sendo 7,4% de reposifixo de R$ 458,22 .
ção e 0,37 % de Aumento Real).
Pisos:
Acima de 50 empregados: 8,50% (Sendo 7,4% de
1º Até 50 empregados: R$ 907,09
reposição e 1,02% de Aumento Real).
2º De 51 até 500 empregados: R$ 962,24
Teto de aplicação até R$ 5.370,75. Acima, valor
3º Acima de 500 empregados: R$ 1.060,30
fixo de R$ 456,51 .

Reajuste: 8,30% (sendo 7,4% de reposição e 0,84%
de Aumento Real).
Teto de aplicação até R$ 5.740,00 . Acima , valor
fixo de R$ 476,42 .
Fundição
Pisos:
1º Até 75 empregados: R$ 980,00
Reajuste: 9,00% (sendo 7,4% de reposição e 1,49%
2º Acima de 75 empregados: R$ 1.195,00
de Aumento Real).
Teto de aplicação: Diretoria, Gerência ou cargos
equivalentes, nestes, é livre negociação.
Grupo 10 (reúne os sindicatos patronais dos se- Pisos:
1º Até 350 empregados: R$ 975,55
tores de lâmpadas, equipamentos odontológicos, ilu2º Acima de 350 empregados: R$ 1.160,85
minação, material bélico entre outros)
Reajuste:
Até 35 empregados: 7,00% (Índice menor que a
inflação acumulada para o período) .
Acima de 35 empregados: 8,20% (Sendo 7,4% de
reposição e 0,74% de Aumento Real) .
Teto de aplicação até R$ 5.056,19. Acima valor
fixo de R$ 414,61 .
Pisos:
1º Até 50 empregados: R$ 856,94
2º De 51 até 500 empregados: R$ 938,09
3º Acima de 500 empregados: R$ 1.075,51
Nestes cálculos não estão inclusos os Acordos por
Empresa.

Estamparia
Até o dia 8/09/2011, não apresentou contra proposta à pauta.

Principais reivindicações da
Campanha Salarial 2011
Reposição integral da inflação;
Aumento real no salário;
Valorização nos pisos salariais;
Licença Maternidade de 180 dias;
Ampliação nos direitos sociais;
Organização Sindical no Local de Trabalho;
Jornada de 40h semanais, sem redução no salário.
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Faturamento da indústria eletroeletrônica cresceu 11%
O faturamento da indústria
eletroeletrônica cresceu 11%
no primeiro semestre deste
ano em comparação ao mesmo período do ano passado.
Os dados foram divulgados
na quinta-feira, 8 de setembro, pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).
O maior crescimento por
área foi observado em telecomunicações, que cresceu
21% no primeiro semestre
deste ano em comparação ao
mesmo período de 2010, seguida por equipamentos industriais, com crescimento
de 18%, automação industrial, com aumento de 15% e
informática, com acréscimo
de 12%.
Segundo a associação, o
crescimento nas áreas de telecomunicações e de informática se deve, principalmente, ao aumento no consumo. As vendas de computadores de uso pessoal aumentaram 17% no primeiro
semestre deste ano em relação a 2010, enquanto a ven-

da de celulares, na mesma
comparação, cresceu cerca
de 25%.
Outro fator que contribuiu

Solidariedade
Companheiros e companheiras.
O Sindicato dos Metalúrgicos está apoiando o
evento do Dia das Crianças, destinado à crianças
carentes, que será promovido pela Associação
Amigos do Bairro do Pirapintigui. Para tanto, pedimos a sua colaboração, na doação de um brinquedo novo ou usado.
Estaremos colocando uma caixa para a coleta
dos brinquedos na porta da fábrica, entre os dias
4 e 7 de outubro.
O brinquedo usado que muitas vezes não tem
mais utilidade para seus filhos, sobrinhos e demais parentes, pode ser motivo de muita alegria
para uma criança carente. Contamos com a sua
participação.

para o aumento do faturamento da indústria eletroeletrônica, segundo a associação, foram os investimen-

tos em infraestrutura de
energia elétrica e telecomunicações.
As exportações, de acordo

com a Abinee, continuam
perdendo participação nos
negócios do setor. Em dólares, as exportações de produtos elétricos e eletrônicos
cresceram 2% nos primeiros
seis meses deste ano, passando de US$ 3,6 bilhões
para US$ 3,7 bilhões.
As importações, por sua
vez, cresceram 20% no mesmo período de comparação,
passando de US$ 16,2 bilhões para US$ 19,4 bilhões.
Um dos segmentos que teve
o aumento mais significativo em compras do exterior
é o de aparelhos celulares,
que atingiu US$ 490 milhões
no período, 111% acima das
importações registradas no
primeiro semestre de 2010.
Já o número de empregados
do setor passou de 174,7 mil,
em dezembro de 2010, para
179,4 mil em junho deste
ano.
Para este ano, a Abinee espera que o faturamento atinja R$ 134,9 bilhões, com
crescimento de 8% em comparação ao ano passado.

Deputado Vicentinho fica entre os
25 melhores parlamentares do Brasil
O Deputado Federal Vicentinho do PT de São Paulo ficou entre os 25 melhores parlamentares entre todos os
513. O dado faz parte da premiação “Congresso em
Foco”.
Agora Vicentinho passa por
uma nova votação, via internet, para a escolha do melhor
parlamentar entre os 25.
Vale destacar que o Deputado Vicentinho mantém seu
trabalho independente de
premiação, nunca renegou
suas origens e leva a sério o
voto que todos os trabalhadores (as) depositaram a ele.
Trabalha igualmente todos os
dias sem deixar de lado a dignidade sempre, honestidade e
seriedade que sempre nortearam sua carreira política.
Prova de seu trabalho correto, Vicentinho ganhou um
processo contra a Revista

Veja. A vitória deu o direito
de resposta sobre reportagem
publicada em abril.
A matéria, intitulada Terror e Poder, mostrava como
grupos usam o país para financiar atentados.
A reportagem relacionava
sua imagem e de outros in-

tegrantes do PT a grupos
terroristas.
“Sou muito amigo de mulçumanos, mas isso não tem
nada a ver com terrorismo.
Fizeram uma matéria totalmente caluniosa e destrutiva da minha imagem”, explicou.

Venha ser voluntário você também

O Sindicato dos Metalúrgicos já começou as discussões para a Campanha Natal Sem Fome 2011. Assim
como no ano passado será
realizado mutirões de arrecadação nos bairros e o resultado vai ser destinado às
entidades sociais que há
anos seguem trabalhando
nesta campanha.
Neste ano queremos convidar você, metalúrgicos e
metalúrgicos, para ser voluntário (a) nessa empreitada. Venha ser um voluntário (a) junto com as entidades sociais e desenvolver o
trabalho de arrecadação de
alimentos nas ruas. Será
fornecida toda a estrutura
necessária para o desenvolvimento das atividades de

Entrega dos alimentos na Campanha de 2010

arrecadação.
Para ser voluntário (a) é fácil: basta ligar para (11)
4022-1446 – R 209, falar
com a Érica e passar o nome,
telefone para contato e empresa que trabalha.
A inscrições também pode-

rão ser feitas no site
www.metalurgicosdeitu.com.br.
Em breve vamos agendar
uma reunião e conversar
como será a Campanha Natal Sem Fome 2011.
Aguardamos a sua ligação,
você pode fazer a diferença.

