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Dirigentes sindicais definem eixo da
Campanha Salarial 2012

Durante plenária ocorrida no dia 13 de junho, mais de
160 dirigentes sindicais debateram e aprovaram as diretrizes que nortearão as discussões da Campanha Salarial
2012. Confira na página 3 os itens aprovados.
Na página 4, você confere o edital de convocação para a
Assembleia de Aprovação da Pauta da Campanha Salarial.

Parceria
O Sindicato dos
Metalúrgicos de Itu
e Região firmou
parceria com duas
grandes faculdades.
Página 4

No dia 29 de junho, ocorrerá a entrega da pauta da Campanha na Avenida Paulista em São Paulo. Os companheiros (as) interessados em participar, favor ligar no (11) 40221446 – Ramal 223 falar com Eduardo e Manoel, deixar nome
e RG. O ônibus partirá às 6h da frente da sede do Sindicato
em Itu.

Esporte
Estão abertas as inscrições para os seguintes campeonatos:
11º Campeonato de Society. Período de inscrições de 11 de junho a 13 de
julho. Congresso técnico dia 14 de julho às 9h30. Início do Campeonato dia 22
de julho.
3º Campeonato de Society Master. Período de inscrição de 25 de junho a 27 de
julho. Congresso técnico dia 28 de julho às 9h. Início do Campeonato dia 5 de
agosto.
Os congressos técnicos serão realizados na sede do Sindicato em Itu.
8º Campeonato de Futsal de Boituva. Início do Campeonato dia 23 de junho.
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Alunos concluem curso no Centro de Qualificação
e Formação Profissional Tangran
Na noite do dia 19 de maio, aconteceu no auditório do Sindicato dos
Metalúrgicos de Itu e Região a formatura dos alunos do Centro de Capacitação e Formação Profissional
Tangran, que possui parceria com o
Sindicato.
Vários trabalhadores (as) concluíram os seguintes cursos: informática básico completo, caldeireiro traçador, soldador módulo teórico.
Dorival Jesus do Nascimento Júnior, presidente da entidade, destacou
a satisfação do Sindicato na realização da formatura e também nos projetos que estão sendo desenvolvido
na busca de novos cursos de qualificação e requalificação profissional.
“ Queria falar a todos e a todas da

satisfação que o Sindicato tem em
participar e ser uma agente desta formação. Estamos com a professora
Francisca buscando mais cursos junto ao Governo Federal, para que possamos oferecer cada vez mais oportunidades de formação ao trabalhador, a todos muito obrigado pela presença e por ter escolhido o Sindicato
para buscar o aperfeiçoamento profissional,” destacou o presidente.
Estiveram presente a formatura familiares e amigos dos formandos, os
diretores Manoel Neres – Secretario
Geral e Adão de Brito – Secretário de
Organização, professora Francisca diretoria da Tangran, professora Gislaine
do curso de informática e o professor
Donizeti do curso de caldeiraria.

ADI é reeleito presidente da CUT SP
Aconteceu no período de 16 a 19
de maio, o 13º Congresso da CUT
Estadual – SP, o encontro reuniu 826
delegados e delegadas de 17 ramos
do estado. Durante quatro dias, eles
participaram de oficinas temáticas,
discutiram estratégia e plano de lutas da Central e elegeram sua nova
diretoria. O atual presidente, Adi dos
Santos Lima, foi reeleito para o triênio 2012-2015. A posse, no final
da tarde, marcou o encerramento do
congresso.
Os vários temas em discussão focaram tanto questões internas da
entidade quanto propostas de ações
para interferir nas esferas política e
econômica, em especial no estado
de São Paulo e tendo como meta a
defesa dos direitos dos trabalhadores e sociedade. Internamente, ganhou destaque à reestruturação das
subsedes como instâncias organizativas e de representação.
De amplitude geral, a defesa da garantia dos serviços públicos, fortalecimento da Comunicação para a
disputa hegemônica, Trabalho De-

Diretores dos Metalúrgicos de Itu com o presidente reeleito Adi dos Santos

cente e, principalmente, um enfrentamento ainda maior ao governo
PSDB/DEM, já que em todas as oficinas, palestras e debates foi evidenciado o desmonte causado pela ges-

tão tucana em SP nas últimas décadas. E, especificamente voltado à
ação sindical, o desenvolvimento de
campanhas salariais das diversas categorias de forma unificada com a

CUT.
O 13º CECUT também reforçou a
luta pelo “empoderamento” das mulheres, aprovando a paridade com os
homens na composição da Executiva da CUT e suas estaduais. Com a
presença de representantes do governo e entidades, o congresso foi ainda pontuado por momentos de resgate da história sindical.
O presidente reeleito agradeceu a
participação dos companheiros e
companheiras que estão deixando a
direção da CUT/SP e aos demais dirigentes de sindicatos e ramos que
apoiaram a gestão anterior. “Não vamos descansar enquanto homens e
mulheres foram humilhados, mal tratados e escravizados no trabalho, e
vemos isso de perto no estado de
São Paulo”, afirmou Adi ao ressaltar
a necessidade de ampliar o enfrentamento ao governo do PSDB.
O dirigente parabenizou as mulheres pela conquista da paridade neste
13º CECUT. “Somos incansáveis e teimosos e por isso estamos na CUT
construindo a história da Central”.

Governo e sindicatos não chegam a
acordo sobre PLR
O governo não conseguiu chegar a um acordo
com representantes de centrais sindicais sobre a
isenção do imposto de renda (IR) na participação
nos lucros e resultados (PLR).
Segundo relato dos sindicalistas, O secretárioexecutivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, teria informado que a renúncia fiscal chegaria a R$ 1,4 bilhão com a isenção até R$ 5 mil.
A reunião, que durou cerca de uma hora e meia,
contou com a presença de Barbosa e do ministro da
Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto
Carvalho, além do assessor especial da SecretariaGeral José Lopes Feijó, e seis centrais sindicais - Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical,
União Geral dos Trabalhadores (UGT), Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) e Nova
Central. Uma nova reunião está prevista para o dia
11 de junho para retomar as negociações.
As centrais querem isenção de até R$ 10 mil; alíquota de 7,5% para valores acima de R$ 10 mil até
R$ 15 mil; de 15% para até R$ 20.250; de 22,5%
para até R$ 25.312,50; e de 27,5% para valores aci-

ma disso.
Na regra em vigência, valores até R$ 1.566,61 são
cobertos pela isenção e, a partir deste valor, há tributação. Trabalhadores que ganham acima de R$
3.911,63 de PLR, por exemplo, são tributados pela
alíquota máxima, de 27,5%. Quem recebe PLR de
R$ 4 mil atualmente paga R$ 376,05 de imposto na
folha de pagamento, com 9,4% de alíquota efetiva.
Na regra em vigência, valores até R$ 1.566,61 são
cobertos pela isenção e, a partir deste valor, há tributação. Trabalhadores que ganham acima de R$
3.911,63 de PLR, por exemplo, são tributados pela
alíquota máxima, de 27,5%. Quem recebe PLR de
R$ 4 mil atualmente paga R$ 376,05 de imposto na
folha de pagamento, com 9,4% de alíquota efetiva.
“Se o governo quer ser sério com a política de
aquecer o mercado interno, entendemos que a proposta que estamos fazendo coloca no mercado interno um valor bastante grande que corrobora com
o governo. Não pode ser que o governo faça apenas o processo de isenção voltado para o interesse
do empresariado”, disse o tesoureiro nacional da

CUT, Vagner Freitas. “O governo falou num valor
(de isenção) no dia 1º de maio, de R$ 6 mil, e vem
com um valor menor agora.”
A campanha da PLR sem IR foi lançada em 2011
por bancários, metalúrgicos, químicos, petroleiros
e urbanitários. Os representantes dessas categorias entregaram proposta ao governo para diminuir
a carga tributária dos trabalhadores.
Hoje, os assalariados pagam IR na PLR, mas a
Instrução Normativa 1022 da Receita Federal trata de forma diferente os acionistas de empresa ao
estabelecer que “ficam isentos do imposto de renda os ganhos líquidos auferidos por pessoa física
quando o total das alienações de ações no mercado à vista de bolsas de valores no mês não exceder R$ 20.000.”
Os trabalhadores reivindicam do governo tratamento igual ao dado a acionistas, no que se refere
à PLR.
Atualmente, o governo isenta em R$ 16 bilhões
os acionistas das empresas – a isenção total da
PLR dos trabalhadores corresponde a 10% da isenção dada aos acionistas das empresas.
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Plenária define eixo da Campanha Salarial 2012

Diretores durante a plenária

Biro Biro presidente da FEM

Aproximadamente 150 dirigentes dos 14 sindicatos
metalúrgicos filiados à FEM-CUT/SP no Estado de São
Paulo aprovaram na quarta, dia 13 de junho, durante
Plenária Estatutária da Campanha Salarial da Federação as principais reivindicações e o calendário de assembleias. A data-base do ramo metalúrgico cutista é
1º de setembro e estarão em Campanha cerca de 200
mil trabalhadores em todo o Estado. A Plenária aconteceu na sede da FEM-CNM/CUT, em São Bernardo.
Participaram da mesa de abertura os presidentes da
Federação, Valmir Marques (Biro Biro), da CNM-CUT,

Paulo Cayres, da CUT/SP, Adi dos Santos Lima, os
Secretários Geral e da Mulher da Federação, João Farani, Andréa Ferreira de Souza e o vice-presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e do PT Estadual, Rafael Marques.
Neste ano, serão negociadas apenas as cláusulas econômicas. Na base de Itu, o Sindicato dos
Metalúrgicos de Itu e Região discutirá as clausulas sociais dos Grupos 8, Estamparia e
Sind.Peças, tendo em vista que no anos de 2011,
o Sindicato realizou a negociação por empresas.

MASP fecha e trabalhadores
receberão direitos na justiça

Na manhã da quinta-feira, dia 14 de junho, aconteceu na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e
Região uma assembleia com as trabalhadoras e trabalhadores da empresa MASP.
A referida empresa encerrou as atividades, sem dar a
mínima satisfação aos trabalhadores e trabalhadoras,
comunicando-os através de telegrama, deixando assim,
mais de 60 Trabalhadoras e Trabalhadores sem saldo
de salários de maio, verbas rescisórias, depósitos de
FGTS e outros.

Dorival presidente do SMI fazendo uso da palavra

As principais reivindicações aprovadas são: a reposição integral da inflação no período da data-base da
categoria (1º de setembro), o aumento real no salário,
a valorização nos pisos salariais, a redução da jornada de trabalho sem redução no salário, a ampliação
da licença maternidade de 120 para 180 dias, e o
seguro de vida em grupo. “Vamos iniciar a nossa Campanha e é fundamental a união e o envolvimento de
todos os nossos sindicatos. Com certeza, sairemos
vitoriosos”, disse o presidente da FEM-CUT/SP, Valmir Marques (Biro Biro).

Sindicato participa
de grupo de trabalho
para qualificação e
requalificação

Desta forma, o Sindicato através do departamento
jurídico está atendendo e orientando as companheiras
e companheiros para que os mesmos possam receber
as verbas rescisórias e os direitos trabalhistas aos quais
têm direito. A MASP era mais uma terceirizada da
empresa Emicol, onde a mesma cortou os serviços da
mesma forma com que fez com outra duas empresas:
DMT e MONTEC. Nestas as companheiras e companheiros para receber as verbas rescisórias e os direitos
trabalhistas tiveram que entrar na justiça.

Crédito: Mara Grabert

Propostas da Conferência de Saúde da
CNM/CUT serão encaminhadas ao CONCUT

Na abertura da II Conferência de Saúde da CNM/
CUT, ocorrida dia 30 de maio, no Hotel Pampas, em
São Bernardo do Campo – SP, o presidente da entidade, Paulo Cayres, disse que os metalúrgicos e metalúrgicas dos sindicatos e federações filiados à CNM/CUT
de todo o país tem uma importante contribuição a dar
no setor da saúde do trabalhador. “Queremos materializar essas propostas e ampliar a discussão das NRs
(Normas Regulatórias), vamos encaminhar ao Parlamento como sugestões, para que sejam analisadas na composição de leis que garantam a melhoria das condições de trabalho para a categoria e a diminuição dos
acidentes de trabalho,” disse Cayres.
O secretário de Saúde da CNM/CUT, Geordeci Souza disse que secretaria de Saúde da Confederação existe
desde 2007, e vem desenvolvendo importante mobilização
entre os trabalhadores e dirigentes sindicais na abordagem
do tema saúde. Para Geordeci é importante estar atento para
novos debates. “A nanotecnologia é um tema novo, mas
que vem andando muito rápido e os trabalhadores precisam saber a fundo sobre os efeitos que podem provocar na
saúde dos trabalhadores e trabalhadoras” disse ele.

A pesquisadora da Fundacentro, Maria Maeno falou sobre Ambiente de Trabalho e Promoção da Saúde. Para ela,
não deveria existir a presença do médico do trabalho da
forma que é hoje.” Os sindicatos deveriam lutar por conseguir mais autonomia nesse caso. O médico do trabalho não
pode estar vinculado apenas à empresa, pois dessa forma,
como fica a saúde do trabalhador,” indagou a pesquisadora.
A mulher tem doenças que são próprias do organismo
feminino, agravados principalmente pela dupla e até tripla
jornada de trabalho. Para a secretária da Mulher, Marli Melo
do Nascimento, “essa conferência é importante no sentido
de divulgar esses temas, para que os empresários possam
enxergar a questão da saúde da mulher com mais respeito
e consideração,” disse ela.
Os Metalúrgicos de Itu e Região foram representados
pelo secretario da Saúde Abel Pereira da Silva e pelo
diretor de Base Airton Alves Ferreira
Estiveram presentes 80 delegados que são secretários do coletivo de saúde e de outras secretarias dos
sindicatos e federações filiados à CNM/CUT de todo
o país.

Na manhã da quinta-feira, dia 14 de junho, o
Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região participou da reunião do grupo de trabalho na escola SENAI. O grupo é formado pelas Secretarias
de Apoio ao Emprego ,de Educação e Fundo Social da Prefeitura de Itu, SENAI e Sindicatos, na
reunião foi debatida a demanda para qualificação e requalificação dos trabalhadores, via o programa federal PRONATEC.
O presidente do Sindicato Dorival Jesus do Nascimento Júnior entregou ao representante da Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento e Apoio a Indústria e ao Emprego e à Escola
SENAI, um relatório com a demanda de cursos
para o setor metalúrgico. Essa pesquisa foi realizada junto às empresas da base que informaram
qual a mão de obra que necessitam para contratações. Mais informação sobre o programa e os
cursos disponíveis poderão ser obtidos na Secretaria do Fundo Social da Prefeitura de Itu e
no SENAI, que ficaram responsáveis pelos cadastro dos interessados.
Para participar do programa, os trabalhadores
(as) necessitam atender os seguintes requisitos:
renda familiar de ate R$ 1.866,00, desempregados, estudantes e participantes de Bolsa Família.
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Queria falar do que vem acontecendo na empresa TECSIS, onde nós trabalhadores estamos vivendo vários abusos e sendo obrigado a conviver
com várias decisões contra nossa vontade.
Temos uma jornada que desrespeita a todos, com horários abusivos que
não respeita nossa vida fora da empresa. A gerência está agindo como se
estivesse com o chicote nas mãos, de forma autoritária, a decisão do PPR
apenas nos foi comunicada, não tivemos discussão e tão pouco votação
para se chegar a um acordo. Há alguns funcionários que estão trabalhando
e projetos para receber apenas no final do ano e se não colaborarem com o
mesmo estão sendo demitidos.
Falta comida na hora das refeições e o horário de ônibus fica complicado
devido a termos que trabalhar fora do horário. Sem contar que além de não
termos aumento, ainda alteração nos cargos sem o devido aumento na carteira de trabalho.
Companheiro Pé de Ferro pedimos sua ajuda. O que podemos fazer?
Resposta do Pé de Ferro
Companheiro denúncia de abuso, provocados pela empresa, já oficializamos a empresa solicitando uma reunião para discutir estes assuntos;
Oficio :
“A empresa TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMA AVANÇADOS S.A. através do seu setor administrativo de Pessoal oficializou esta entidade ,para
fazer o cadastro da empresa da planta P 13 ,enviando os dados dos Responsáveis e Quantidade de Funcionários .
- A partir desta data os trabalhadores(as) estão se sindicalizando nesta
entidade , e passamos a representar os mesmo .
- Com isto posto, gostaríamos de agendar a data do dia 25 de maio para
realizar a sindicalização com os trabalhadores(as) da Planta 13.(conforme
ja oficializado)
- Com o objetivo de discutirmos Acordo de Participação nos Lucros e
Resultado estamos solicitando o uma reunião.
- E outros assuntos.”

Sindicato firma
parceria com Unip e
Faculdade Pitágoras

O Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região mostrando a preocupação com a formação acadêmica e qualificação profissional acaba de fechar uma parceria visando á inserção dos associados e seus dependentes ao meio. Além de estudar em faculdades renomadas na região, o
convênio traz desconto e outros benefícios.
A Faculdade Pitágoras oferece um desconto de no máximo 15% no
valor da mensalidade, válido para o semestre letivo em que o aluno se
matricular, e a IES (Editora e Distribuidora Educacional), mantedora da
Instituição, poderá aplicar também aos alunos que já estavam matriculados antes da formalização do convênio. A cada novo semestre cabe a
IES reavaliar o percentual de desconto.
A Faculdade UNIP (Universidade Paulista), oferece o desconto antecipação de 5% para o ensino presencial, e de 10% para o ensino presencial interativo que os estudantes podem cursar em unidades locais e
interagir com professores em São Paulo, utilizando tecnologia educacional. E 10% para cursos de pós graduação e lato sensu (especialização),
em modalidades presenciais,interativo e presencial interativo.
Caso o associado/dependente já seja aluno da UNIP, aprovado no semestre anterior poderá usufruir dessa parceria entrando em contato com
a faculdade.
O desconto caberá apenas sobre o valor da mensalidade escolar, se
limitando a matricula e renovação da mesma, taxas de qualquer natureza e outros custos não está incluso.
Para participar o sócio/dependente deverá comprovar o vinculo com o
Sindicato, apresentando a carterinha de associado. E em caso de dependente, o respectivo documento que comprove a dependência.
Lembrando que o desconto poderá sofrer alterações de acordo com o
curso ou o turno escolhido pelo aluno.
Não fique fora dessa oportunidade, conheça mais sobre a Pitágoras e a
UNIP acessando o site: www.faculdadepitagoras.com.br e www.unip.br

Mais a própria empresa hoje não quer conversar com o Sindicato dos
Metalúrgicos de Itu e Região. Alegando que a empresa pertence aos Químicos. Com esta posição da empresa vamos encaminhar as denúncias ao
Ministério Público .
Com relação a jornada excessiva temos conhecimento que os
Trabalhadores(as) estão cumprindo uma jornada de ate 50 horas semanais
,por causa de um acordo fênix que os trabalhadores(as) não aprovaram em
assembléia ,e esta fora da legislação.
Com relação a PPR defendemos que os trabalhadores(as)da planta 13
junto com Sindicato devem discutir sua própria PPR .
Já a falta de respeito, humilhação, ameaça aos trabalhadores(as) e assédio moral que o empregador é responsável objetivamente ou pela escolha
do empregado ou pela falta de fiscalização das relações de trabalho forma
de tratamento dado na transmissão de ordens ou nas solicitações dos (as)
trabalhadores (as), 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 e importante os
Trabalhadores(as) se Manterem unidos em pleno século 21 a empresa trata
os trabalhadores(as) sem o mínimo de respeito e dignidade ,já vimos este
filme e os trabalhadores(as) se organizaram e exigiram os seus direitos para
dar um basta nestas atitudes .

XV- Campeonato de Futsal dos
Metalúrgicos de Itu e Região
O campeonato de futsal está na fase decisiva. Abaixo você confere
como ficou a tabela para as quartas e oitavas de finais, semi final e final.
Metalúrgico (a) compareça, vamos juntos torcer e passar horas de descontração e lazer.
O departamento de esportes pede para que os atletas cheguem com
meia hora de antecedência, para evitar o WO, as competições serão realizadas no CRM com vem acontecendo.

