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Trabalhadores (as):
Até quando vamos esperar?
Após um mês da entrega da pauta da Campanha Salarial 2012, as bancadas patronais não
se manifestaram. Até agora não foi construído
um calendário de reuniões para as negociações.
Por mais um ano estão banalizando com nossos direitos e empurrando com a barriga e agindo com desprezo, quando o assunto é a Campanha Salarial 2012 da classe metalúrgica.
Nas fotos acima, vemos às assembleias realizadas no ano de 2011. Precisamos repetir nossa mobilização.
Este ano será negociada a cláusula econômica, com 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).
Porém o Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e
Região negociará também as cláusulas sociais
com as bancadas dos Grupos 8 e Estamparia.
Metalúrgicos e metalúrgicas. Precisamos nos
mobilizar para juntos garantir nossos direitos e
fazer com que a patrãozada pare de choradeira
e comece a negociar. Se as negociações não começarem, o recado será passado aos patrões através do silêncio das máquinas. Ou negocia ou é
greve! Mobilização já!
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Palavra da Diretoria
Companheiros e companheiras.
Como noticiado na edição passada do Boletim Metalúrgico, nós
realizamos a entrega da Pauta da Campanha Salarial às bancadas
patronais no dia 29 de junho. Um mês se passou e não houve
nenhuma manifestação por parte dos patrões, para a elaboração
de uma agenda de reuniões, onde pudéssemos discutir nossa pauta.
Até quando vamos esperar?
Não podemos ficar esperando a vontade dos patrões, temos que
correr atrás dos nossos interesses e juntos irmos buscar mais essa

vitória. Se formos esperar a vontade das bancadas patronais, não
vamos conseguir nada.
Portanto, é preciso nos unir e juntos nos mobilizarmos para que
as negociações aconteçam. Caso contrário nosso recado será dado
pelo silêncio das máquinas.
Nós metalúrgicos e metalúrgicas, não fazemos apostas com dinheiro em bolsas de valores, trabalhamos e por isso queremos apenas o que é nosso. Temos direito a ter um salário digno, aumento
real e a reposição integral da inflação.
Assim companheiros (as), pedimos que façamos pressão junto
aos patrões de sua empresa, para que iniciem as negociações, pois
se isso não acontecer, o silêncio das máquinas será o resposta a
esse descaso da classe patronal. Vamos à luta .

Trabalhador (a) pode optar por qual
banco trabalhar
Os trabalhadores (as) possuem o direito de trocar à instituição financeira, onde seu salário é depositado.
Muitas vezes as empresas fazem os
depósitos da folha de pagamentos em
determinados bancos, porém não
explicam aos trabalhadores (as) que
a emprega ganha benefícios com essa
operação financeira. Também não comunica os trabalhadores (as) que eles
podem optar por trabalhar com bancos que melhor ofereça vantagens.
Para tanto, antes de realizar a op-

ção de mudança de banco, é necessário avaliar o valor das tarifas, e diante de uma comparação, escolher
qual instituição financeira melhor lhe
atenderá.
Para dar mais liberdade de escolha
bancários, os correntistas podem utilizar a portabilidade bancária, que
possibilita ao cliente a realização de
transferências de dívidas, créditos e
contas-salários, saldos, entre outros
benefícios, como continuar contendo no cheque a informação que é cli-

INPC Data-Base (Setem./11 – Ago./12)

ente de um banco por anos. Essa alternativa que pode facilitar a sua vida
está em vigor desde 2006.
A resolução 3.401/06 determina
que o cidadão possa trocar de instituição financeira em que recebe a
remuneração mensal, desde que a
modalidade da conta seja salário. O
banco, por sua vez, é obrigado a
transferir o seu dinheiro no mesmo
dia do seu recebimento para uma
conta-corrente ou poupança da preferência do consumidor. Essa trans-

ferência não implica encargos adicionais para o cliente.
Se o trabalhador quer trocar de banco e estiver dentro das especificações
legais da lei, que regulamenta a portabilidade bancária, basta procurar
uma instituição bancária onde você
possui a conta a ser portada e solicitar ao gerente que faça os procedimentos para que a portabilidade
aconteça.
Abaixo algumas opções de créditos,
oferecidas por alguns bancos:

Trabalhadores (as) da Bruca e
Brisda conquistam PPR

O INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) da database (setembro de 2011 a agosto de 2012) é de 5,01%, sendo os meses de julho a agosto uma previsão do branco Central, pois os dados oficiais são apresentados no início de
cada mês referente ao mês anterior.

Elaboração Subseção do DIEESE Itu

Neste mês de julho, os trabalhadores das Mecânica Bruca e Metalúrgica Brisda, conquistaram mais um
avanço nos direitos. Concretizaram
um excelente acordo de PPR.
Após reprovarem a proposta oferecida pela direção das empresas, as
quais são do mesmo proprietário, o
Sindicato juntamente com os trabalhadores negociaram um novo valor.
O resultado obtido das negocia-

ções foi aceito pelos trabalhadores de
ambas as fábricas ,houve um avanço
de 33% sobre o PPR de 2011,os quais
receberão em duas parcelas.
A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região parabeniza
todos os trabalhadores (as) das Mecânica Bruca e Metalúrgica Brisda
pela mobilização e união e conta com
essa mesma postura durante no decorrer da Campanha Salarial 2012.
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Otimização do atendimento odontológico do Sindicato
A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu
e Região no intuito de aperfeiçoar o atendimento
odontológico oferecido aos seus associados e dependentes. Realizou um levantamento do funcionamento dos consultórios em Itu (Clínica Sorriso) e nas subsedes.
De acordo com os dados obtidos e tabulados,
observou-se que há possibilidades de aproveitar
melhor o atendimento oferecido, diminuindo às
faltas e consultas desmarcadas, pois estas poderiam ser direcionadas a outros associados (as) e dependentes.
Toma-se como exemplo o atendimento ocorrido em Itu, que acontece na Clínica Sorriso e que

possui maior demanda.
No período de 1 de junho a 30 de junho, foram
agendados 1905 consultas. Destes apenas 778 foram atendidos o que equivale a 37,10%, ou seja,
um número muito inferior ao número de agendados. Observando as 313 faltas (14,93%) mais as
706 consultas desmarcadas (33,67%), chega-se a
1019 atendimentos que poderiam ser aproveitados pela categoria.
Nota-se que os associados (as) de Itu, poderiam
ter na Clínica Sorriso 2924 atendimentos ao mês,
caso as faltas e desmarques fosse eliminados. Hoje
há 1019 vagas que não são aproveitadas, devido
às faltas e consultas desmarcadas, das quais não

são avisadas a tempo, ficando impossível colocar
outra pessoa no lugar.
Assim, pede-se aos associados (as) e dependentes que levem o tratamento odontológico mais a
sério e que avise a falta com 24h de antecedência
(exceto uma emergência), para que possamos reduzir o prazo de 45 a 60 dias para inicio dos
tratamentos e o atendimento possa ser agilizado
e desta forma a demanda seja atendida.
Podemos usar como exemplo o atendimento de
Salto aonde os associados, aproveitaram 85% do
atendimento oferecido, tendo um índice de apenas 13,22% de faltas e 0,83% de consultas desmarcadas.

Companheiros e companheiras.
Não fiquem só. Sindicalize-se!
O Sindicato é a casa do trabalhador (a).
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36 equipes participam do 11º Campeonato
Society dos Metalúrgicos de Itu e Região
Na manhã do dia 22 de julho, teve início o 11º
Campeonato Society dos Metalúrgicos de Itu e
Região. Estão participando do Campeonato 36 equipes divididas em seis chaves.
Os jogos acontecem nos campos do CRM (Centro Recreativo dos Metalúrgicos, Arena Bol, localizada na Vila Nova e no Campo Society do SESI,
a partir das 8h. A previsão é que o campeonato
aconteça até o final do mês de setembro.

Vagner Freitas é o
novo presidente da
CUT Nacional

Mara Grabert

Vagner Freitas - novo presidente da CUT Nacional

O 11º Congresso Nacional da CUT (CONCUT)
elegeu no dia 12 de julho, a nova direção da Central. Conforme esperado, a “Chapa 1 – Somos
Fortes, Somos CUT” foi escolhida com 90,52%
dos votos dos mais de 2 mil delegados e delegadas que participaram do evento. Pela primeira
vez, e no ano em que a CUT completa 30 anos,
um bancário ocupará a presidência da maior central sindical do Brasil, representando 38% dos
trabalhadores do país, e a quinta maior do mundo.
A nova direção representa a renovação de mais
de 30% do quadro à frente da entidade. O expresidente, Artur Henrique, assume agora a secretaria adjunta de Relações Internacionais.
Estiveram presentes no 11º Congresso Nacional da CUT, representando o Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região os diretores: Ederclei
Moreira da Silva, diretor de base na empresa
Nakayone e Elisabeth Lourenço Gracio Scalf,
diretora de base na empresa Emicol.

Dirtores do SMI durante plenária

