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Ato na Avenida Paulista marca
início da Campanha Salarial 2012

Hydro é campeã do
Campeonato de Futsal
dos Metalúrgicos
Página 4

Proposta de PPR da
Emicol é rejeitada por
trabalhadores

Um ato realizado na Avenida Paulista em São Paulo marcou o início da Campanha Salarial 2012. Foram entregues neste dia as pautas de reivindicações às bancadas patronais
dos diversos grupos. Acompanhe na página 3 como aconteceu o ato de entrega da pauta.

PLR conquistado por trabalhadores
da Alufer é o maior da base
Com união e organização, os trabalhadores da empresa Alufer, conquistaram o melhor acordo de PLR
da base sindical dos Metalúrgico de Itu e Região. Página 4

Após a empresa apresentar um valor para PPR,
a comissão e trabalhadores (as) submeteram a
mesma para assembleia, sendo reprovada pelo
companheiros (as). Página 4

Manutenção do IPI com
contrapartida

Metalúrgicos da CNM/CUT realizam reunião
em Brasília e pedem contrapartida da classe
patronal na manutenção do IPI. Página 2
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Palavra da Diretoria
Companheiros e companheiras.
Estamos iniciando mais uma Campanha Salarial. Na última sextafeira, dia 29 de junho, realizamos a entrega da pauta na FIESP para a
bancada patronal. Foi um belíssimo ato, onde participaram os sindicatos dos metalúrgicos do Estado de São Paulo.
Nunca tivemos uma Campanha Salarial fácil, e este que se inicia,
também não terá um tom suave. Assim como nos anos anteriores, vamos ter que lutar por cada centavo de reajuste e se preciso for cruzar
os braços e mais uma vez fazer os patrões ouvirem o silêncio das máquinas, pois infelizmente essa a linguagem que a patrãozada melhor
compreende.
Neste ano, vamos discutir as cláusulas econômicas e nos Sindipeças, Grupo 8 e Estamparia, tendo em vista que no ano de 2011, negociamos por empresas.
Nesta Campanha Salarial, vamos lutar pela valorização da mão de
obra nacional, e contra o processo de desindustrialização que vem acontecendo em vários setores da economia e que chegam facilmente em
nossa cadeia produtiva. Precisamos mais uma vez mostrar nosso valor

e dizer para a classe empresarial, que estamos nesta Campanha Salarial para avançar nas nossas conquistas. A choradeira da patrãozada será
a entrada dos produtos vindos da China. Mas nós, Metalúrgicos, estamos cientes que neste governo da Presidenta Dilma vários setores da
indústria nacional ganhou bônus de mais de 50 milhões em isenção
fiscal e o esforço do governo não e só em beneficio da
indústria, podemos ver os decretos do setor automotivo, ar condicionado e linha branca com a manutenção de postos de trabalho.
É hora de mostrar quem realmente é brasileiro e confia no crescimento deste país. Nós trabalhadores fizemos nossa parte, agora é preciso que a patrãozada cumpra com a parte deles, acreditando, incentivando e investindo na mão de obra brasileira e na produção nacional.
A classe empresarial quer pautar está pautando a mídia e fazendo
com que todos acreditem que o Brasil está à beira da crise. Mas não
podemos acreditar nessa conversa. Temos que acreditar no que acontece em nosso dia-a-dia, onde há empresas em que os trabalhadores (as)
estão trabalhando de domingo a domingo.
Companheiros (as). É hora de nos unir, mobilizar e novamente mostrar para as bancadas patronais nossa força e do que somos capazes.
Nossa mobilização é que proporcionará a conquista de um reajuste digno e a reposição integral da inflação. Somente nossa união garantirá o a
conquista de novos direitos e o avanço nos já existentes.
Vamos a luta .

Metalúrgicos (as) da CNM/CUT vão à
Brasília pedir prorrogação do IPI e
manutenção dos empregos

Em reunião na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, em Brasília, dia 25,
os metalúrgicos e as metalúrgicas da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, Michele
Ciciliato, secretária de Formação da CNM/CUT,
Dorival de Jesus, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e da direção da CNM, Erick Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
São Carlos, Fernando Lima, técnico do DieeseDepartamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e Silvio Luiz, dirigente do
Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba apresentaram dados do Dieese que confirmam a necessidade da manutenção da redução do IPI da linha

Branca por um período maior para garantir os empregos no setor.
Outro tema discutido em Brasília pela categoria
de dirigentes sindicais foi à preocupação com o
índice de nacionalização que também deve estar
previsto na medida, caso seja prorrogada. Segundo estudos do Dieese, as importações de peças e
componentes subiram muito no último período.
“Não temos dúvida que esta medida é importante para o setor, mas não podemos esquecer que
este é o momento de garantir o nível de emprego
na cadeia produtiva, que está sofrendo com os altos índices de importações de componentes”, afirma Michele.
Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de Itu e Região Dorival Jesus do Nascimento Júnior, é preciso que o empresário realize a contra partida, valorizando a mão de obra nacional. “E preciso incluir a contrapartida dos empresários das
indústrias da linha branca, como geração ou manutenção de postos de trabalho, nacionalização da
produção e outras medidas que tragam benefícios
à classe trabalhadora, pois os indicadores de produção e vendas obtidos pelo Dieese, mostram que
o segmento foi aquecido com a medida,” destaca
Nascimento.

Governo prorroga redução de IPI para
produtos da linha branca
O governo decidiu prorrogar a redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) para os setores de
linha branca (fogões, geladeiras e máquinas de lavar) e
móveis. O anúncio foi feito na sexta-feira, dia 29 de
junho, pelo ministro da Fazenda Guido Mantega.
Para a linha branca, a prorrogação vai se estender por
dois meses. Os refrigeradores continuam com redução
de 15% para 5%; fogões, de 4% para zero; máquinas de
lavar, de 20% para 10% e tanquinhos, de 10% para
zero.
Para os móveis, que estão com alíquota de IPI zerada, a prorrogação de prazo vale por três meses. O ministro disse ainda que vai incluir neste segmento painéis de madeira, cuja alíquota do IPI cairá de 5% para
zero.
Como contrapartida, os fabricantes terão o compromisso de repassar a vantagem para os consumidores e
manter o nível de emprego, disse Mantega após reunir-se com empresários dos setores beneficiados, em
São Paulo. “Os setores aqui presentes estão se comprometendo a repassar para o consumidor a redução
do IPI, manter o índice de nacionalização e emprego”,
disse o ministro.
No varejo, os empresários já enfrentam dificuldades
para encontrar trabalhadores, segundo Mantega. “Para
eles não é bom, mas para mim é uma boa notícia”,
disse. Os industriais também se comprometeram a
manter o nível de emprego. O encontro durou duas

horas e contou com a participação de empresários do
varejo e fabricantes de móveis e eletrodomésticos.
O ministro disse que as medidas adotadas até agora
foram bem sucedidas por terem ampliado as vendas e
ajudado a expandir o emprego. “Por isso resolvemos
prorrogar a redução do IPI”, disse.
Ao ser questionado se haveria consumidor suficiente para continuar comprando bens duráveis, Mantega afirmou que há novos consumidores chegando ao
mercado e que a ampliação do mercado de trabalho
dará conta dessa oferta.
“Vamos criar 1,5 milhão de empregos neste ano”,
disse o ministro. Ele lembrou que metade das famílias
brasileiras ainda não têm máquina de lavar roupa, por
exemplo. O ministro disse que a redução do IPI, somada à queda dos juros e dos spreads bancários e
mais a ampliação da oferta de crédito deverá dar ao País
condições de crescer neste ano “mais do que o do ano passado “ (em 2011 o Brasil cresceu 2,7%).
A última previsão de Mantega apontava para um PIB
de 3,5% neste ano. Segundo o ministro, no segundo
semestre o ritmo de crescimento da economia ficará
entre 3,5% e 4%. Questionado se essa previsão não
estaria sendo otimista, tendo em vista que o Banco
Central reduziu na quinta-feira sua projeção de crescimento do PIB para 2,5% em 2012, Mantega disse que
não se tratava de “otimismo”. “É realismo”, disse. (Fonte: http://www.estadao.com.br de 30/06/2012)

Prezado Pé de Ferro, queremos uma solução para os problemas que o pessoal do
G2 vem enfrentando.
O preparador do G2 não tem condições
de exercer essa profissão, por sua falta de
educação com os operadores. Ele é muito
estúpido e arrogante, quando precisamos
dele, ele vem com quatro pedras nas mãos
dizendo que é para nos virarmos sozinhos. Acontece que se ele é preparador, é
a obrigação dele ajudar os operadores. Se
não para quê tem preparadores, se ele nada
faz para ajudar?
Queremos uma solução rápida, pois o
coordenador já está sabendo do assunto,
mais até agora nenhuma providência foi
tomada, e isso não é justo com os operadores. Precisamos de uma ajuda. Talvez
mudá-lo de setor seja o ideal.
Se não houver uma solução rápida, vamos nos mobilizar e parar, pois queremos
melhorias para desenvolver nossas funções.
Ficamos no aguardo.
Resposta do Pé de Ferro
Companheiro denúncia de abuso das
chefias já foi uma das pautas que ocasionaram a Greve em 2011. Houve um compromisso da empresa em realizar treinamento e qualificar suas lideranças, mas
pelo que apuramos os problemas continuam .
Com relação á falta de respeito, nunca
é demais reprisar que a falta de preparo
de algumas lideranças é maléfica para todos, principalmente, para os empregadores, que tem sofrido constantemente processos por danos morais.
Registramos que suas críticas e questionamentos realizamos reunião com representantes da empresa, no dia 26 de junho
de 2012 e formalizamos as diversas denúncias de vários setores e cobramos uma
posição da empresa, de respeito com os
trabalhadores(as) e dar um basta nestas
atitudes. A empresa se posiciona dizendo que tem conhecimento do fato e esta
tomando providências.
Companheiros e companheiras: esperamos que realmente a empresa resolva os
constantes problemas de relacionamento
no local de trabalho, para que não seja necessário
mais
uma
vez
os
trabalhadores(as) se fazerem ouvidos através do silêncio das máquinas.
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Entrega da pauta marca início da
Campanha Salarial 2012

Diretores e assessores presente no ato.

Diretores e assessores presente no ato.

Carmo fazendo uso da palavra

Na manhã da sexta-feira, dia 29 de junho, aconteceu o ato da entrega da Pauta
da Campanha Salarial 2012 à bancada patronal. O ato que reuniu mais de 1000
pessoas foi realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, em frente à FIESP.
Neste ano, o foco será na luta por aumento real (acima da inflação), pela extensão da licença-maternidade de 120
para 180 dias, pelo seguro de vida em grupo e pela redução da jornada sem diminuição de salários, entre outros. O Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região negociará também as cláusulas sociais com
as bancadas dos Grupos 8 e Estamparia.
Durante o ato, o presidente da FEMCUT (Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos da CUT), Valmir Marques da Silva, o Biro-Biro, afirmou que, depois das
medidas adotadas pelo governo federal
para impulsionar a economia - como o
pacote Brasil Maior, a redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e
a queda dos juros -, a classe empresarial
precisa fazer a parte dela e oferecer reajustes acima da inflação.
Também esteve presente à manifestação,
o presidente da CUT-SP, Adi dos Santos
Lima, o qual salientou que não se pode
abrir mão do aumento real.
Os índices de reajuste que os metalúrgicos reivindicam neste ano, o percentual será construído durante as negociações
com os diferentes ramos de atividades que
fazem parte do setor.
Concluído o ato na frente da FIESP, os
dirigentes sindicais seguiram para o interior do prédio, onde aconteceu a entrega
das pautas para os seguintes sindicatos
patronais: fundição, estamparia, grupo 2
(máquinas e eletrônicos), grupo 3 (autopeças, forjaria, parafusos), 8 (trefilação, laminação de metais ferrosos, refrigeração,
equipamentos ferroviários, rodoviários
entre outros) e 10 (lâmpadas, equipamentos odontológicos, iluminação, material
bélico entre outros).
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Trabalhadores (as)
aprovam Sistema Atual
de Controle de Jornada
Na tarde do dia 26 de junho, aconteceu no
pátio da empresa Mabe uma assembleia onde
os trabalhadores votaram e aprovaram por unanimidade o sistema de Sistema de Controle de
Jornada já existente na empresa, recebendo
mensalmente o espelho de ponto.
O setor metalúrgico entende que o sistema alternativo possui sua eficiência, mas nas fábricas Metalúrgicas a frequência do trabalhador (a),
pode ser controlada através da produtividade.
O sistema alternativo acarreta a formação de
grandes filas, gerando prejuízos aos trabalhadores que dependem de conduções para chegaram
aos seus lares. Há ainda muitos trabalhadores
(as) que pegam filhos nas escolas e também estudam. Assim, cada minuto e precioso, além do
dano ao meio ambiente com os descarte dos
ticket´s do relógio de ponto.
Após a explanação realizada pelo Sindicato
dos Metalúrgicos de Itu e Região os trabalhadores (as) aprovaram a manutenção do Sistema
Atual de Controle de Jornada.

Julho de 2012- 3

Adi dos Santos. presidente da CUT/SP.

Biro Biro, presidente da FEM-CUT/SP.

Presidentes de Sindicatos com as bancadas patronais e
o advogado da FEM Dr. Oliveira

Representantes do G2, G8, Sindpeças, Fundição,
Pres. do SMI e Pres. da FEM-CUT/SP.

Trabalhadores da Plastiron
optam pelo setor Metalúrgico

Em assembleia realizada dia 18 de junho com os trabalhadores (as) da Empresa UNIRON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, os mesmos decidiram por continuar
sendo representados pelo Sindicato dos Metalúrgicos.
A empresa Plastiron, iniciou um processo de transferência dos trabalhadores (as), para a empresa UNIRON, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
Itu e Região Dorival Jesus do Nascimento Júnior, se
posicionou dizendo que entende que a empresa está
procurando forma de reduzir os direitos dos trabalhadores (as). “A atividade fabril continua a mesma dos últi-

mos 20 anos, sendo que a empresa está cadastrada nos
Metalúrgicos e temos mais de 90% dos trabalhadores(as)
associados. Portanto entende-se que essa manobra é para
reduzir nos direitos conquistados pelos trabalhadores,” afirma o presidente dos Metalúrgicos.
Raildo Vieira Presidente do Sindicato dos Químicos, presente na assembleia, solicitou a palavra na assembléia para
esclarecer que também defende que prevaleça a manutenção dos trabalhadores (as) no Ramo Metalúrgico. “Entendo
que se trata de uma manobra da empresa para prejudicar os
trabalhadores (as),” explicou o presidente dos Químicos.
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Proposta de PPR da Emicol é
rejeitada pelos trabalhadores (as)

Na quarta-feira, dia 27 de junho, os
trabalhadores (as) da empresa Emicol, localizada em Itu, reprovaram o
valor de PPR (Programa de Participação nos Resultados), oferecido pela
empresa.
As negociações iniciaram com a
empresa dizendo que não seria possível realizar o pagamento do PPR,
tendo em vista que a mesma realizou vários investimentos na fábrica
e que está enfrentando uma forte
concorrência do mercado externo.
Contudo, essa não é a realidade que
os companheiros (as) estão vivenciando, sendo rejeitada pela comissão
formada por trabalhadores (as) e o
Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e
Região.

A comissão propôs um valor
de PPR e como contra proposta, a
empresa colocou o valor para ser levado a assembleia, com metas. Perante o exposto, a comissão não decidiu sobre a mesma, deixando para
que a proposta da empresa fosse
apreciada e votada em assembleia
pelos trabalhadores.
Desta forma, na tarde do dia 27 de
junho, após explanação da proposta
da Emicol, a mesma foi submetida à
votação, sendo reprovada pelos companheiros (as).
Concluída a assembleia, o Sindicato notificou a empresa sobre o resultado da assembleia e aguarda a manifestação da mesma para que as negociações sejam retomadas.

Qualifund não paga salários e direitos
trabalhistas e trabalhadores vão á justiça

Na manhã do dia 19 de junho, trabalhadores da
empresa Qualifund, paralisaram as atividades e se
mantiveram de braços cruzados na porta da
empresa por falta de pagamento. No dia 21 de
junho ,encerraram a Greve sem os pagamentos e
se reuniram na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região para receber a orientação jurídica necessária para conseguirem na justiça o recebimento dos direitos trabalhistas.
Os trabalhadores ainda não receberam o 13º Salário de 2011, há vários meses de salário atrasado, recolhimentos como FGTS e INSS não é realizado há tempos.
Diretores do Sindicato realizaram várias reuniões com a direção da empresa, a qual não passou
nenhuma posição de pagamento dos atrasados e
nem de futuros pagamentos e depósitos.
Perante o quadro que se formou, os trabalhadores foram orientados pelo departamento jurídico

da entidade, a efetuarem a rescisão indireta e ingressar na justiça para receber as verbas trabalhistas, bem como os salários atrasados. Os trabalhadores entraram com o processo e aguardam
o andamento do mesmo na justiça do trabalho.

Equipe Amigos da Hydro é campeã do
XV Campeonato de Futsal dos Metalúrgicos
Na manhã do domingo, dia 1 de julho, aconteceu no CRM (Centro Recreativo dos Metalúrgicos), a final do XV Campeonato de Futsal dos Metalúrgicos de Itu e Região. A equipe
Amigos da Hydro venceu a partida final de virada contra a equipe da Unimetal e levou o
título do campeonato.
A classificação geral do torneio ficou da seguinte forma: equipe campeã - Amigos da
Hydro, vice campeã – Unimetal, terceiro lugar – equipe Siadrex “A”, troféu disciplina Siadrex “A”, Artilheiro do Campeonato - Gustavo Spota da Silva e defesa menos vazada –
equipe Siadrex “A”.

Trabalhadores da Alufer
conquistam melhor
PLR da base metalúrgica
de Itu e Região

Na manhã da terça-feira, dia 3 de julho, os
trabalhadores da empresa Alufer aprovaram a
PLR. Após algumas negociações entre Sindicato, comissão de trabalhadores e empresa
chegou-se a o valor pretendido.
Em assembleia o mesmo foi exposto aos companheiros (as), os quais aprovaram por maioria absoluta. Este foi o maior reajuste de PLR
da base dos Metalúrgicos de Itu e Região, com
um acréscimo 75% sobre o valor pago em
2011.
A diretoria do Sindicato parabeniza os trabalhadores pela organização e união. “Queria
deixar aqui os parabéns a todos os companheiros, pela organização e união. Somente assim
conseguimos ampliar nossos direitos,” destacou o presidente do Sindicato Dorival Jesus
do Nascimento.

Governo começa a pagar
em agosto abono salarial
para inscritos no PIS/Pasep

Equipe vice- campeã

Equipe campeã

Artilheiro

Eq. Menos Vasada

Equipe 3º Lugar

As datas para o pagamento dos abonos salariais
do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep) referente a 2012/2013 foram definidas. Os pagamentos começam em agosto, de
acordo com a data de nascimento dos beneficiários, e ficam disponíveis para saque até 28 de junho do ano que vem. Os abonos podem ser recebidos na Caixa Econômica Federal (PIS) e no Banco do Brasil (Pasep).
A partir de 15 de agosto, os nascidos em julho
poderão receber o abono. No dia 22 de agosto,
ficam disponíves os valores para os nascidos em
agosto. A partir de 29 de agosto, os em setembro.
Em 12 de setembro, começam os pagamentos aos
nascidos em outubro. Em 19 de setembro, aos que
nasceram em novembro e, em 26 de setembro,
aos de dezembro.
Os nascidos em janeiro, fevereiro e março, receberão o abono a partir de 9, 17 e 24 de outubro,
respectivamente. Em novembro, serão os pagamentos dos abonos dos nascidos em abril, maio e
junho – a partir dos dias 13, 21 e 28, respectivamente. (Fonte: Agência Brasil)

