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CAMPANHA SALARIAL 2011

ASSEMBLÉIA APROVOU LUTA POR AUMENTO REAL DE SALÁRIOS
Os metalúrgicos presentes na assembléia realizada
no dia 26 aprovaram as reivindicações que serão
apresentadas ao sindicato patronal.
Destacando a luta por:
Reajuste salarial corrigido pela inflação do período
mais 10% de aumento real;
Piso salarial de 900,00;
Participação nos lucros e Resultados igual para
todos;
Licença Maternidade de 6 meses;
Segurança nos locais de trabalho;
Redução da jornada de trabalho;
Agora o desafio é envolver todos os metalúrgicos
nesta luta para alcançarmos nossos objetivos, para isso
é importante o envolvimento de todos os metalúrgicos na
campanha salarial.

Pauta de reivindicação já foi entregue ao
sindicato patronal.
No dia 04 de março entregamos ao sindicato patronal
a pauta de reivindicação para que o patrão tome
conhecimento das reivindicações dos trabalhadores.
Interesse dos trabalhadores irá
dar o ritmo das negociações
Os trabalhadores precisam se envolver nas
negociações salariais e participar das assembléias, se
informando do andamento das negociações através do
nosso site e blog, lá você poderá dar sua opinião e juntos
construirmos uma campanha salarial vitoriosa.
Metalúrgico participe seja parceiro nessa luta.
Diretores Genivaldo e Manenti, entregam Pauta ao representante patronal
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Sindicalistas pedem a Dilma regra para corrigir tabela do IR
Em reunião com centrais e presidenta, CUT também reitera necessidade de acabar
com o imposto sindical
Durante encontro na manhã da sexta-feira (11), as
centrais sindicais obtiveram da presidenta Dilma Rousseff
o compromisso de definir uma política de correção da
tabela do Imposto de Renda em longo prazo, semelhante
àquela utilizada para estabelecer o valor do salário
mínimo.
A proposta apresentada e defendida pela CUT ainda
será debatida, mas conforme destaca o presidente
em exercício da CUT, José Lopez Feijóo, presente no
encontro ao lado do secretário geral, Quintino Severo,
há grande chance de ser aprovada. “O diálogo ainda vai
se desdobrar, mas a presidenta Dilma se comprometeu

a tratar o tema com muita atenção e acreditamos que há
grande chance dessa reivindicação nossa ser atendida.”
Organização no local de trabalho
As conversas no gabinete da Presidência, em
Brasília, começaram com a assinatura do decreto
que regulamentou a Lei 12.353/10, que assegura aos
trabalhadores o direito de elegerem um representante no
conselho de administração das empresas públicas, de
sociedade mista, nas subsidiárias e controladoras em que
a União possua capital social ou direito a voto, uma antiga
reivindicação cutista.

Fim do imposto sindical – A Central entregou
ainda a Dilma uma cópia do acordo assinado em 2008
entre as entidades representativas dos trabalhadores pelo
fim do imposto sindical, quando ocorreu o reconhecimento.
O tema defendido apenas pela CUT durante o encontro é
fundamental para fortalecer as confederações, federações
e sindicatos realmente representativas. “Fomos os únicos
a lembrar que há três anos todas se comprometeram com
a substituição do imposto sindical por uma taxa negocial,
definida em assembleia. Cobramos também o envio
desse projeto estacionado na Casa Civil”, lembrou.
Fonte: CUT

WETZEL
NÃO PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS E
PLANO DE SAÚDE PRECÁRIO REVOLTAM
TRABALHADORES

Mulheres ampliam
participação
no mercado
de trabalho formal

Os trabalhadores da Wetzel estão revoltados com as
atitudes tomadas pela empresa, referente a Participação
nos lucros e resultados. Pois segundo a denuncia a empresa
vinha apresentando resultado positivo até o mês de setembro
no entanto quando foi fechado o balanço do ano a empresa
informou que não deu lucro revoltando os trabalhadores.

A participação das mulheres aumentou de 40,64% para
41,48% do total do estoque de empregos entre 2006 e
2010. O mercado formal de trabalho contava em dezembro
de 2010 com 43,3 milhões de empregos.
O número de mulheres contratadas em importantes
esferas da atividade econômica do País continua superando
o total de homens em quatro anos. Entre 2006 e 2010,
as mulheres continuam a predominar na Administração
Pública, Defesa e Seguridade Social.
A maioria são atividades nas quais o gênero feminino
tradicionalmente se destaca, como nas áreas de confecção,
educação, alimentação, saúde, doméstico, organizações
associativas e outras atividades de serviços pessoais.
Construção - Os dados mostram também que as
mulheres passaram a ocupar mais postos em áreas onde
há predominância de trabalhadores do sexo masculino.
Um exemplo é a construção de edifícios. Em 2006, o setor
empregava 51.587 mulheres em todo o País. Em 2010,
subiu para 92.298.
Fonte: Em Questão

Para revoltar ainda mais os trabalhadores da Wetzel
a empresa realizou reunião com os trabalhadores para
apresentar o programa de PLR 2011 e deu aos trabalhadores
uma garrafa de energético com a frase “ Vamos virar esse
jogo”.
A direção do sindicato convida todos os trabalhadores a
virarem o jogo é nas negociações salariais fazendo pressão
reduzindo a produção e forçando o patrão a pagar um reajuste
salarial justo.
Trabalhadores da Wetzel
denunciam Plano de saúde
A muito tempo que os trabalhadores estão inconformados
com o plano de saúde oferecido pela Wetzel onde o
trabalhador não tem direito a internação e muito menos seus
familiares.
Os trabalhadores da Wetzel solicitam que a empresa reveja
o plano de saúde que é oferecido aos trabalhadores trocando
por um que garanta tratamento digno para o trabalhador e
seus familiares.
SOU PARCEIRO NESSA LUTA QUERO MAIS AUMENTO
REAL

Empresa oferece energético
aos trabalhadores
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DOCOL III

TUPY 01

TRABALHADORES
DENUNCIAM FALTA DE
EXAUTOR E CALOR
INSUPORTÁVEL NO SETOR

CÂMERAS DE VIDEO
NA CALDEIRARIA CENTRAL
Os diretores do sindicato Alberto
Pessoa e Lazaro negociaram com o
chefe do setor a mudança das câmeras
de vídeo que estavam instaladas dentro
do setor de Caldeiraria Central. E filmava
inclusive o acesso dos trabalhadores
ao banheiro. Ficou acertado que as
câmeras ficariam voltadas para o lado
de fora do galpão garantindo assim
a tranqüilidade dos companheiros
de executarem suas atividades sem a
sensação de estarem sendo filmados.

TUPY 02
FUMAÇA PREJUDICA
SAÚDE DOS
TRABALHADORES
Trabalhadores do setor da Fundição
B denunciaram aos nossos diretores
Alberto e Lazaro, o excesso de fumaça
no setor e que vem prejudicando a
saúde destes trabalhadores.
Nossos diretores já se reuniram com
o chefe do setor para que seja instalado
sistema de exaustor especialmente na
máquina que causa toda a poluição no
ambiente de trabalho.
Após as reuniões foram feitas algumas
melhorias no local porém ainda não
foi eliminado a fumaça do ambiente
de trabalho que tem causado grande
prejuízo a saúde deste trabalhadores.

EXPLORAÇÃ0!
Baixo salário
do metalúrgico
de Joinville impõe
jornada de trabalho
de 60 horas semanais
causando doenças
e fadiga nos
trabalhadores

Os trabalhadores da Docol procuraram
a nossa dirigente sindical Sandra para
denunciar o calor insuportável no local
de trabalho em função do exaustor
estar quebrado e a empresa não ter
providenciado o concerto.
Os trabalhadores fizeram a reclamação
ao chefe do setor e infelizmente este ao
invés de solucionar o problema ficou
fazendo ameaças aos funcionários.
A direção do sindicato solicita
aos responsáveis da empresa que
verifiquem as denuncias e providencie
o concerto do exaustor proporcionando
um ambiente de trabalho muito mais
saudável a todos os trabalhadores.

CISER

TRABALHADORES REVOLTADOS
As empresas tem explorado a mão de obra
dos metalúrgicos cada vez mais sem a menor
preocupação com a saúde de seus trabalhadores,
impondo jornadas de trabalho que chegam ao
absurdo de 60 horas semanais, onde o trabalhador
se sujeita a fazer em função do baixo salários que
ganham.
Negociação salarial é pra
mudar essa situação
Companheiro as negociações salariais tem o
objetivo de mudar essa situação de exploração do
patrão que paga pouco e exige que voce trabalhe 60
horas semanais, destruindo a sua saúde.
Vamos dar um basta nessa exploração do patrão
vamos lutar por aumento real de salário e garantir
uma jornada de trabalho de 44 horas semanais com
sábado e domingo livre.
Seja parceiro nessa luta vamos lutar por aumento
real de salário e pelo fim da exploração.

Os trabalhadores da CISER estão revoltados com
a empresa que prometeu participação de lucros
no final do ano e informou que não obtiveram os
resultados esperados, ou seja, mais um ano que os
trabalhadores foram iludidos.
A direção do sindicato volta a reafirmar que a
prática utilizada pelas empresas de Programa de
Participação de lucros não é a que defendemos,
já que é a empresa que determina as metas e a
forma de distribuição dos valores de uma maneira
totalmente desproporcional, favorecendo apenas os
altos salários.
A direção do sindicato convida você companheiro
da CISER a se juntar nessa luta por aumento real de
salários e assim melhor verdadeiramente seu salário
dando um basta nestes programas que nunca
alcançam as metas estabelecidas pela empresa.
Sou companheiro nessa luta! Quero mais aumento
real de salário.
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não esqueça!
de 19 de março a 29 de maio
campeonato de futebol de salão
no gigantão do floresta
compareça e prestigie!

Conselho de emprego e renda
agora é municipalizado
Após uma longa luta do nosso representante
e presidente do conselho de emprego e renda
Vitor Zavodini, em municipalizar o conselho de
emprego e renda, finalmente foi reconhecido e
assinado pelo prefeito Carlito a municipalização
do Conselho de Emprego e Renda.
Na pratica isso significa que os recursos do
sistema nacional do emprego de Joinville vão
passar a ser administrados pela prefeitura.

Serão liberados R$ 1,6 milhão parcelados
durante três anos. “Esse dinheiro deverá ser
investido em cursos de qualificação profissional
encaminhamentos da retirada de seguro
desemprego e divulgação de vagas.” (fonte A N)
Parabéns ao dirigente sindical Vitor por ter
obtido esta valiosa conquista enquanto esteve  
como Presidente do Conselho de Emprego e
Renda.

CURSO DE
INFORMÁTICA
GRATUÍTO

Metalúrgicos
na WEB
Um canal criado
para informação,
dicussão e opinião.
Participe.
Foi feito pra você!
www.metalurgicosjoinville.com.br

Companheiros (as) o sindicato dos metalúrgicos em parceria com os mecânicos
está comunicando que estão abertas vagas para o curso de informática básica
gratuíto. Estamos comunicando que as inscrições estarão abertas a partir do
dia 21 de março até 25 de março.
O curso terá inicio no dia 4 de abril nos seguintes horários e turmas:
Turma 01: Segundas e Quartas Feiras
Turma 02: Terças e Quintas
Horários = 8h30 ás 11h / 19h ás 21h30
Vagas limitadas
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