Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região 62 anos de conquistas
1950-2012

Filiado a:

Ano 62 - Edição 165 gratuito

www.metalurgicosdeitu.com.br

Outubro 2012

Mais de 80% dos trabalhadores(as) da base
recebem 8% de reajuste salarial
Após o impasse na bancada patronal, a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região iniciou a negociação
por empresa. Inúmeras paralisações, greve e muitas negociações resultaram em acordos que garantiram 8% de reajusta salarial aos trabalhadores (as). Na página 3, você confere a relação das empresas que firmaram acordo com o
Sindicato. Confira também nas páginas 5 e 6 as paralisações que marcaram a Campanha Salarial 2012.

Alteração no horário de
funcionamento do
Camping Pantanal

Campanha
Natal Sem
Fome 2012
A Campanha Natal Sem Fome
deste ano já está preparada para
começar. O início será dia 5 de
novembro com a colocação das caixas de arrecadação nas empresas e
no dia 10 de novembro com a arrecadação nas ruas de Itu, onde
participarão as entidades e voluntários.
Na página 2 você confere os detalhes de como será a Campanha
Natal Sem Fome 2012 este ano,
que chega à sua 18ª edição.
Venha ser um voluntário, participe e
ajude a fazer a diferença na mesa de
muitos neste Natal.

Com a chegada do horário de verão, o Camping Pantanal alterará o horário
de funcionamento. As piscinas abrirão às 9h e fecharão às 18h, com o fechamento do Camping que será às 19h.
As triagens de pele têm valor de R$ 8,00 e acontecem das 10h às 15h, aos
sábados, domingos e feriados.

Esporte
Neste domingo, dia 28 de outubro, acontecerá no CRM (Centro Recreativo dos Metalúrgicos) a final do XI Campeonato de Futebol Society dos Metalúrgicos de Itu e Região, e a partida que definirá o terceiro lugar.
Também terá início o IV Campeonato de Futebol Society Master. Confira
os times que farão a final na página 6.
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Palavra da Diretoria
Companheiros e companheiras
A Campanha Salarial deste ano foi extremamente conturbada e cheia de intransigência por parte da bancada patronal. Vamos destacar alguns pontos para podermos
esboçar um resumo: entregamos a pauta de
reivindicações no dia 29 de junho, na bancada patronal, após a realização de um ato
em frente à FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). Passado um
mês, não houve nenhuma reunião, logo os
sindicatos filiados a FEM-CUT/SP (Federação Estadual dos Metalúrgicos filiados à
CUT), saiu para as portas de fábricas, mobilizando os trabalhadores(as).
Com essa ação, no final do mês de agosto, abriu um calendário de negociações,
que seguiram até meados do mês de setembro. Durante as rodadas de negociações a bancada patronal apresentou inúmeros dados e um panorama que não condizia com a realidade, pois os dirigentes
sindicais tinham como principal argumento a realidade vivida no cotidiano dos companheiros (as).
Com isso, os índices oferecidos não contemplavam o que a FEM estava pedindo na
bancada, que era 5,39% de INPC (Índice
Nacional de Preço ao Consumidor) + Aumento Real, resultando em um percentual

de 8% de reajuste salarial. A intransigência
foi total por parte do patronal.
Perante o quadro que se formou, a direção
dos Metalúrgicos de Itu e Região saiu mais
uma vez negociando com as empresas individualmente, como ocorreu em Campanhas passadas. Os trabalhadores da base do Sindicato dos
Metalúrgicos de Itu e Região vêm conquistando, nos últimos anos, os melhores reajustes salariais, tanto em nível de bancada, quanto em
termos de acordo por empresa. Podemos citar
o ano de 2011, onde na bancada o percentual
de reajuste foi de 10% e em nossa base, muitos companheiros (as) mobilizados, conquistaram 11,05% tendo empresa que chegou aos 12%.
Neste ano também não foi diferente: houve união, organização e mobilização, os trabalhadores (as) conquistaram 8% de reajuste salarial a partir de 1º de setembro.
Companheiros (as): é possível buscar nossos direitos. Prova disso foi a conquista que
os trabalhadores obtiveram na empresa Taunus na cidade de Boituva onde, depois de uma
mobilização, conquistaram Aumento Real +
INPC, sendo que a empresa queria apenas
acompanhar a bancada patronal e repassar um
percentual irrisório aos trabalhadores(as).
Essa atitude dos companheiros (as) da Taunus serve de exemplo para os demais
trabalhadores(as) da cidade de Boituva, pois es-

tes sempre ficam com índices inferiores de reajuste salarial e sofrem pressão das chefias para
não se mobilizarem. Na Taunus a companheirada quebrou a barreira do medo e não só conquistaram o reajuste de 8%, mas abriram caminho para a discussão de uma pauta de reivindicação que vai resultar em um ambiente
de trabalho melhor, saindo debaixo do chicote.
E você que trabalha nas demais empresas de
Boituva: até quando vai esperar para romper a
barreira do medo e ir buscar seus direitos? Ou
vai continuar a baixar a cabeça e pegar o que
vem de reajuste da bancada patronal?
Muitas empresas chamam os trabalhadores
(as) de colaboradores. Porém, essa afirmação
só serve para colaborar com o enriquecimento
dos patrões. Quando o trabalhador precisa resolver algum problema pessoal, a empresa aplica a lei nua e crua. Ora, a colaboração possui
laços de compreensão que nessas horas ficam
de fora, pois ao se ausentar do pé da máquina,
os trabalhadores(as) não geram riqueza aos patrões.
Muitos patrões tiveram que ouvir o pedido dos
trabalhadores através do silêncio das máquinas.
Se você, companheiro e companheira que não
recebeu 8% de reajuste salarial, referente a 1º
de setembro, mobilize-se e procure o Sindicato,
pois vamos conquistar mais uma vitória.
Sigamos nossa luta, convictos da vitória.

Campanha Natal Sem Fome
começa em novembro
O Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região e as entidades já estão com
tudo pronto para dar início a mais uma Campanha Natal Sem Fome. Este ano
a Campanha entra na sua 18ª edição como o tema: “Sua generosidade é a
diferença na mesa do próximo”, e pretende passar dos 30 mil quilos de alimentos, pois em 2011 a arrecadação resultou em 25 mil quilos.
Assim como aconteceu nos anos anteriores, em 2012 a Campanha voltará
às ruas dos bairros de Itu e contará com a generosidade da população. O
trabalho nos bairros terá início nos dias 10 e 11 de novembro, na região do
Pirapitingui e seguirá calendário descrito na tabela abaixo.
Já nas fábricas, os companheiros (as) poderão realizar as doações a partir
do dia 5 de novembro, quando começarão a ser distribuídas as caixas para
arrecadação.
Estão participando da Campanha Natal Sem Fome 2012 as seguintes entidades: Comunidade Totus Tuus (o Sopão), Creche “Lar André Luis” de Itu,
Conselho Vicentino Nossa Senhora da Candelária, Asilo de Mendicidade Nossa
Senhora da Candelária de Itu, Pastoral de Rua “Cristo é Amor” do bairro Cidade Nova, CAVI (Centro de Apoio Voluntário de Itu) e SABAPIRA (Sociedade
Amigos de Bairro do Pirapitingui).
Os interessados em ser voluntários podem ligar no Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região através do telefone (11) 4022-1446, falar com a Érica
no ramal 209 no horário das 8h às 11h30 e das 12h30 às 17h10. Venha somar
e junto fazer a diferença na mesa de muitos.
A entrega das cestas para as entidades, acontecerá no dia 14 de dezembro,
às 15h na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região.

Arrecadação no bairros de Itu
- Dias: 10 e 11 de Novembro.
Bairros: Jardim Europa, Novo Mundo, Cidade Nova, Vila Martins,
Portal do Éden e demais bairros da Região do Pirapitingui.
- Dias: 24 e 25 de Novembro
Bairros: Bairro São Luiz, Jardim São Luiz, Parque América, Jardim
Aeroporto, Jardim São Judas Tadeu. Jardim Rancho Grande.
- Dias: 1 e 2 de Dezembro
Bairros: Parque Industrial, Parque das Indústrias, Jardim das Rosas, Parque Jardim das Rosas, Vila Roma Brasileira .
- Dias: 8 e 9 de Dezembro
Bairros: Bairro Padre Bento, Jardim Padre Bento, Vila Mariah, Vila
Progresso.
- Nas fábricas a partir do dia 5 de novembro.
Boletim informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Mat. Elétricos, Eletro-Eletrônicos, Fundidos e Afins
de Itu, Porto Feliz, Boituva e Cabreúva. Secretário de Imprensa: Luiz Carlos Pesseudônimo - Responsabilidade: Manoel Neres de Souza - Secretário
Geral e diretoria do Sindicato - Circulação na categoria metalúrgica. - Impressão: Gráfica Taiga. - Tiragem: 14.000 - e-mail para contato:
imprensa@metalurgicosdeitu.com.br - Jornalista e Diagramação Tadeu Eduardo Italiani - Mtb 47.674 . Endereço da Sede: Rua Euclides da cunha
n.º 127 - Centro – Itu / SP - Cep.: 13.300-015 Fone: (11) 4022-1446 - Subsede em: Porto Feliz Rua Conselheiro Manoel Dias de Toledo - nº394 B. Cidade
Jardim fone (15) 3261-1880 / Boituva Rua Professor José Atala Júnior n.º 281 – Centro - fone (15) 3263-2266 / Cabreúva Rua Guaxinduva n.º 103
Bairro Jacaré - fone (11) 4529-4060.
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Acordos por empresas da Campanha Salarial 2012
Metalúrgicos (as) se você ainda não teve o reajuste salarial de 8%, ligue no Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região através do (11) 4022-1446
e comunique a diretoria do Sindicato. Estamos aqui para juntos lutar por seus direitos.
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Novo convênio para os
associados (as) e dependentes
O Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região firmou mais um
convênio com muitos benefícios aos associados (as) e dependentes. Trata-se da rede de hotéis, pousadas, chalés e colônias da SISNATURCARD, que oferece estadia nos seguintes lugares: Águas de
Lindóia / SP, Bertioga/SP, Caraguá/ AP, Mongaguá /SP, Mongaguá /
Praia Grande, Praia Grande / SP, Paraty/RJ, Poços de Caldas /MG,
São Sebastião /SP, Santo Antônio do Pinhal / SP, Serra Negra / SP e
Ubatuba.

Para o associado (a) fazer sua reserva, basta ligar para (11) 41250480 ou (11) 3424-2709 de segunda-feira a quinta-feira, das 9h às
12h e das 13h às 17h, informar o registro de associado(as). Somente
os dependentes que estão no verso da carterinha poderão usar este benefício. Mais informações através do site: www.sisnaturcard.com.br
ou pelo e-mail sisnatur@hotmail.com. É importante o associado (a)
verificar no site, a tabela para as diárias, para efetuar as reservas.

Hotéis, pousadas e colônias que fazem
parte da Sisnaturcard

Águas de Lindóia - SP

Paraty - RJ

Mongaguá - Praia Grande - SP

Mongaguá- SP

Poços de Caldas - MG

Ubatuba - SP
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Trabalhadores (as) da Siadrex conquistam
8% de reajuste
No dia 3 de outubro, os Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região
realizou assembleia na porta da fábrica Siadrex, pertencente ao Grupo 3. A assembleia tinha por objetivo colocar em votação a proposta da empresa que, mesmo concedendo os 8% de reajuste, queria
repassar o percentual de forma parcelada.
Quando a empresa passou a proposta aos Metalúrgicos de Itu e Região a direção do Sindicato deixou
muito claro que os trabalhadores
(as), eram quem iriam decidir. Após
explanar sobre a proposta da empresa aos companheiros (as), a mesma foi reprovada por unanimidade.
A assembleia aconteceu às 6h,
reunindo os trabalhadores (as) que
estavam deixando o turno da noite
e os que iriam iniciar o trabalho.
Mediante a reprovação, todos fica-

ram na porta da fábrica, esperando um posicionamento da empresa, uma vez que o RH da Siadrex
inicia suas atividades às 7h.
Por volta das 10h, a empresa voltou a negociar, concedendo o rea-

juste de 8%. Contudo, tendo em
vista que a folha de pagamento já
estava fechada e que na mesma foi
adiantado um reajuste de 7%, ficou acordado que: no pagamento
referente a setembro será repassa-

do o percentual de 7% e 1% sobre
o salário de outubro, retroativa a
setembro de 2012.
Os trabalhadores (as) foram consultados e todos aceitaram a nova
proposta da empresa, retornando
ao trabalho. Porém, só voltaram
ao trabalho após ter a garantia de
que as horas paradas não seriam
descontadas e que não seria cortado nenhum benefício.
A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região parabeniza todos os companheiros (as)
que se conscientizaram dos seus
direitos, se uniram, mobilizaram e
foram buscar mais um projeto vitorioso. Que essa união se mantenha para os próximos desafios.
A Siadrex era a única metalúrgica da cidade de Itu, pertencente ao
Grupo 3, que não havia concedido
8% de reajuste.

Trabalhadores (as) da Pentair Taunus cruzam
os braços e conquistam reajuste
Na manhã de 3 de outubro, os trabalhadores (as) da empresa Pentair Taunus, localizada na cidade de Boituva, cruzaram os braços e
realizaram uma paralisação por quatro horas. A paralisação foi motivada pelo fato de a empresa não ter concedido o reajuste salarial
que contempla a reposição do INPC (Índice Nacional de Preço ao
Consumidor) + Aumento Real, totalizando um percentual de 8%. A
empresa concedeu um reajuste de 6%.
Os trabalhadores (as) se mantiveram firmes no propósito de conquistar 8% de reajustes, e após quatro horas de paralisação e muita
negociação, a empresa concedeu os 8%.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região parabeniza os trabalhadores (as) pela organização e mobilização, e espera contar com
esta mesma união para a conquista de projetos vitoriosos que estão por
vir.

Com greve trabalhadores(as)
conquistam 8% de reajuste

Após duas horas de paralisação
trabalhadores conquistam
8% de reajuste
Na manhã da segunda-feira, dia 24 de setembro, os trabalhadores da empresa Verdés em Itu, paralisaram suas atividades por duas
horas, reivindicando Aumento Real + o INPC. Após a paralisação, o Sindicato dos Metalúrgicos comunicou a empresa à decisão dos trabalhadores. A reivindicação foi analisada pela diretoria da Verdés, a qual se concedeu o reajuste de 8%.

No dia 9 de outubro, a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região esteve na
porta da empresa Isolet, localizada em Itu e pertencente ao
Grupo 2. Durante a assembleia
realizada pelos Metalúrgicos
de Itu e Região, foi passado aos
trabalhadores (as) o quadro da
Campanha e a proposta patronal ofertada pelo Grupo 2.
Os companheiros (as) reprovaram a mesma e iniciaram
uma paralisação. A direção do
Sindicato comunicou a empresa, que durante todo o dia
9 se mostrou irredutível em

conceder 8% de reajuste.
Perante o impasse, a fábrica
permaneceu parada o dia
todo. No período da noite,
após reunião da diretoria da
empresa, os diretores do Sindicato foram comunicados
sobre a decisão da empresa,
em conceder 8% de reajuste
salarial a partir de 1º de setembro.
Assim, na manhã do dia 10 de
outubro, a direção do Sindicato retornou à porta da fábrica e
comunicou a decisão da empresa, sendo esta aceita por todos e finalizando a greve.

Não fique só.
Fique sócio!
O Sindicato é a casa
do trabalhador (a).
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Trabalhadores(as) da Siemens reprovam proposta patronal e conquistam reajuste de 8% retroativo a setembro
Na manhã de 8 de outubro, companheiros (as)
da empresa Siemens, pertencente ao Grupo 2
e com mais de 200 trabalhadores (as), realizaram uma paralisação de duas horas para buscar o reajuste salarial de 8%.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região
conduziu a assembleia, passando a proposta
patronal com o reajuste de 8%, porém de forma escalonada. A proposta foi reprovada por
unanimidade.
De imediato a direção do Sindicato comunicou a empresa, que iniciou as negociações para
conceder 8% de uma só vez e retroativo a 1º
de setembro. Por volta as 9h20, a empresa comunicou ao Sindicato que concederia o reajuste retroativo, conforme a vontade dos trabalhadores (as).

Trabalhadores (as) da Mersen conquistam 8%
de reajuste salarial após paralisação

Na manhã da quinta-feira, dia
18 de outubro, os trabalhadores
(as) da empresa Mersen, localizada na cidade de Cabreúva e pertencente ao Grupo 2, realizaram
quatro horas de paralisação, para
reivindicar 8% de reajuste salarial.
A empresa havia se posiciona-

do em apenas acompanhar os resultados que viessem da bancada
patronal. Perante este posicionamento, o Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região foi até a
porta da fábrica e passou o quadro que ora se formou.
Submetida a proposta da empresa para votação, a mesma foi re-

provada e teve início então a paralisação. Os diretores do Sindicato entraram para negociar e a
empresa ofereceu uma segunda
proposta: 7% na folha de outubro
retroativo a 1º de setembro e em
janeiro de 2013 complementava
mais 1% retroativo a setembro de
2012. A proposta foi colocada em

votação, sendo reprovada.
Novamente as negociações recomeçaram chegando ao percentual de 8% no pagamento de outubro, de uma só vez retroativo a
data base de 1º de setembro. A
proposta foi passada para os trabalhadores, sendo aprovada por
unanimidade.

Expectativa de muitos gols para o
próximo domingo no CRM
Acontece no próximo domingo, dia
28 de outubro, a final do XI Campeonato de Futebol Society dos Metalúrgicos de Itu e Região. O jogo
da final será entre as equipes Hydro
X Manchester que disputarão o 3º
lugar às 9h e às 10h acontecerá o
esperado jogo da final entre as equipes Audax Dega 3º Tempo X Karosso
Porto Feliz.
Também no dia 28, terá início o
I V C a m p e o n ato de Futebol Society
Master. O primeiro jogo do campeonato será realizado às 8h e o segundo
acontecerá às 11h15, após a final.
A previsão é que o Campeonato de
Futebol Socity Master siga até o dia 2
de dezembro, com quatro equipes que
jogarão entre si na chave.
Metalúrgico(a) venha torcer por sua
equipe, faça festa comemore, participe. Venha passar momento de lazer e
descontração no Centro Recreativo dos
Metalúrgicos.

Equipe Hydro

Equipe Audax

Equipe Manchester

Equipe Karosso

