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Campanha Salarial 2012
Temos que continuar a
mobilização!

Chega de choradeira! Ou negocia, ou o
silêncio das máquinas será ouvido
Companheiros e companheiras
Precisamos continuar a mobilização que iniciamos dias atrás. As bancadas patronais ainda não marcaram nenhuma reunião para a discussão da Pauta de Reivindicação, entregue no
dia 29 de junho na FIESP em São Paulo.
Estão empurrando o máximo que podem, para
quando chegar próximo a nossa data-base, para
então fechar um índice nas pressas e não condizente ao aumento real e a reposição o INPC
(Índice Nacional de Preço ao Consumidor).
Como sempre estão brincando com aquilo que
é nosso. Levantamos todos os dias antes mes-

mo do sol raiar, trabalhamos, produzimos a riqueza desse país e agora esta na hora de recompor o nosso salário, porém querem negar
nosso direito! Até quando vamos esperar?
Esta é a segunda vez que estamos avisando:
ou negocia, ou vão ouvir o silêncio das máquinas.
Na página 2, trazemos um estudo realizado
pela subseção do DIEESE (Departamento Intersindical de Estudos Sócios Econômicos) de
Itu e Salto, que mostra os índices dos setores.
Mais uma vez vamos deixar nosso recado: ou
negocia, ou vamos silenciar as máquinas. Chega de choradeira!
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DIEESE
Subseção Salto e Itu

Apesar da desaceleração do crescimento
econômico brasileiro no primeiro semestre
deste ano, devido aos efeitos da crise internacional, aos fracos resultados apresentados
pela indústria e às incertezas dos empresários, a expectativa é de que o cenário melhore
nos próximos meses do ano, o ritmo de atividade e a expansão da demanda interna tendem a se intensificarem, o mercado de trabalho manterá aquecido e com ganhos reais
favoráveis. Essa melhora da economia começará a refletir os efeitos das medidas de estímulo adotadas pelo governo na política industrial Brasil Maior.
O plano Brasil Maior foi lançado há um
ano, em agosto de 2011, e suas medidas surtirão efeitos mais intensos daqui em diante.
Dentre as principais estão, a desoneração da
folha de pagamento ampliada para 15 setores da economia e a redução do IPI até este
mês. Além disso, soma-se com a redução dos
juros (Selic), o que possibilita o barateamento no custo de financiamento, com a desvalorização cambial dando competitividade à

indústria brasileira e com o aumento do salário mínimo, aumentando o poder de compra da população. A redução nos custos de
energia, concessões de obras de infraestruturas à iniciativa privada e o novo regime automotivo que vigorará em 2013, estão sendo
estudadas pelo governo nas próximas semanas para fazerem parte do novo bloco de medidas de estímulo ao investimento nacional
e à atividade econômica.
Alguns segmentos do setor metalúrgico já
apresentaram melhora diante das medidas de
apoio, principalmente com a redução do IPI,
como é o caso das montadoras, com vendas
superior de 18,9% em junho, ante igual período do ano passado, esse resultado favoreceu a normalização dos estoques e aquecimento para próximo semestre. Segundo a
Anfavea, a projeção é de 4% a 5% de aumento nas vendas e de 2% na produção para agosto. Outro segmento é o eletroeletrônico, pelo
mesmo fato da redução do IPI afetou positivamente a produção da linha branca, com
crescimento de 8,5% no segundo trimestre

de 2012 ante igual período de 2011.
Sendo assim, para o setor metalúrgico de
Itu, Cabreúva, Boituva e Porto Feliz esperase que sofra implicações positivas para as tendências favoráveis do cenário econômico no
próximo semestre. De acordo com os dados
do Ministério do Trabalho e Emprego,
em média a base de Itu, Cabreúva, Boituva e Porto Feliz teve um aumento de
1,3% no estoque de trabalhadores do
setor metalúrgico em junho deste ano
comparado com dezembro de 2011. Em
especial para o segmento de autopeças
com negociações no Grupo 3, mesmo
com queda de 2010 para 2011, teve aumento de 5% do estoque de trabalhadores em junho desse ano comparado com
dezembro de 2011, seguido do segmento de siderurgia e metalurgia básica
(Grupo 8), com aumento de 2%, o de
máquinas e equipamentos (Grupo 10) com
1% e o eletroeletrônico e máquinas e equipamentos (Grupo 2) com 0,5%. Como podemos observar nos gráficos seguintes:
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Metalúrgicos de Itu realizam mobilização pela
Campanha Salarial 2012
No período de 30 de julho a 3 de agosto, a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região, realizou uma
série de assembleia nas porta das fábricas. O objetivo desta ação foi mobilizar os trabalhadores (as), com relação
ao impasse da Campanha Salarial 2012.
As bancadas patronais não construíram
junto à FEM (Federação Estadual dos
Metalúrgicos Filiados a CUT), um calendário de reuniões para as negociações da Campanha.
No dia 31 de julho, o setor de Fundição realizou uma reunião para apresentar o desenvolvimento do setor, mos-

trando aos dirigentes sindicais apenas
números. Houve discussão de reapresentação da pauta de negociação, que
envolve aumento real e reposição da
inflação, valorização dos pisos, seguro
de vida em grupo e redução da jornada
de 44 horas para 40horas sem redução
de salário . O mesmo vai ocorrer no
dia 08 com Sindipeças e dia 10 de agosto com o Grupo 8.
Os diretores do Sindicato informaram
aos trabalhadores (as) o quadro Campanha Salarial, pedindo desta forma
manter a união e mobilização de todos.

De acordo com o presidente da entidade Dorival Jesus do Nascimento Júnior, às assembleias aconteceram em
toda base dos Metalúrgicos de Itu e
Região, conscientizando os trabalhadores (as) da morosidade dos patrões em
não negociar. “Passado mais de trinta
dias da entrega da pauta, nenhuma reunião foi marcada. Mobilizamos a base
deixando bem claro que, se não houver o agendamento das reuniões para
as negociações da Campanha, a próxima conversa será através do silêncio
das máquinas,” explica o presidente
dos Metalúrgicos de Itu e Região.

Hydro Alumínio

Alufer

GK - T Brasil

Emicol

Alpunto

Taunus

Agosto de 2012 - 4

Metalúrgicos de Itu e Região

Fundição apresenta números em reunião,
mas não avança nas negociações
Existem no Brasil 1354 empresas de
Fundição - que produzem anualmente
3,2 milhões de toneladas de materiais
fundidos – e empregam 64,795 mil trabalhadores. Este dado é da Associação Brasileira de Fundição (ABIFA) e
foi divulgado, na terça, 31 de julho,
durante reunião com o presidente da
FEM-CUT/SP, Valmir Marques, (Biro
Biro-foto crédito Mídia Consulte) e
com os dirigentes sindicais.
Os dados foram apresentados pelo
diretor Roberto João de Deus e pelo
coordenador da bancada de negociação do setor, Valter Armelin. “Fizemos
uma pesquisa espontânea com os nos-

Abertas inscrições para o
IV Campeonato Master
de Futebol Society

As inscrições para o IV Campeonato Master de
Futebol Society dos Metalúrgicos de Itu e Região
iniciarão, no dia 13 de agosto e seguirão até o dia
31de agosto.
No dia 1 de setembro, acontecerá às 9h30, o
Congresso Técnico na sede do Sindicato em Itu,
localizado a Rua Euclides da Cunha, 127 – Centro.
O início do campeonato está previsto para começar no dia 16 de setembro às 8h no CRM (Centro Recreativo dos Metalúrgicos de Itu e Região).

sos associados sobre a avaliação sobre o mercado e eles manifestaram
preocupação em relação aos efeitos da
crise internacional no País”.
Durante a apresentação, o presidente da FEM-CUT/SP, Biro Biro, destacou que na base da FEM há cerca de
cinco mil metalúrgicos no setor e a
maior concentração de empresas está
em Monte Alto, com 60%.
Biro cobrou da bancada patronal
uma agilização na negociação da
Campanha Salarial e salientou que o
setor precisa valorizar os pisos salariais da categoria. “Graças à política
de valorização do salário mínimo no

Rodada cancelada

Atenção atletas que estão disputando o 11º
Campeonato de Futebol Society dos Metalúrgicos de Itu e Região. Neste domingo, dia 12 de
agosto, Dia dos Pais, não haverá rodada do Campeonato.
No próximo domingo, dia 19, as rodadas voltarão ao normal. Em caso de duvidas, ligar para o
coordenador do Departamento de Esportes Paulinho através do telefone (11) 97547-4452.

Brasil, adotada pelo governo do expresidente Lula e agora pela presidenta Dilma, tivemos uma crescente valorização no SM. No entanto, os nossos pisos não acompanharam esta evolução. A valorização dos pisos é fundamental não apenas na Fundição,
mas em todos os demais grupos”, finaliza Biro.
O Brasil ocupa hoje a 7ª posição no
ranking mundial de materiais fundidos – com uma produção anual de
3,300 mil toneladas — a líder é a China com 39,3 milhões. Até 2015, serão
investidos no País US$ 3 bilhões de
dólares.

Final do Campeonato
de Futsal de Boituva

Acontece neste sábado, às 17h40 a grande final do 8º Campeonato de Futsal dos Metalúrgicos de Boituva.
Disputarão o 3º e 4º lugar às equipes: Polimete e Knnur e o 1º e 2º lugar as equipes Etos e
Unimetal.
As disputas acontecerão no Ginásio de Esportes Municipal de Boituva. Metalúrgicos (as).
Compareçam tragam sua família para este momento de lazer e entretenimento.

Inscrições abertas para o V Campeonato Futsal Feminino
As inscrições para o IV Campeonato Master de Futebol Society dos Metalúrgicos de
Itu e Região iniciarão, no dia 13 de agosto e seguirão até o dia 31de agosto.
No dia 1 de setembro, acontecerá às 10h30, o Congresso Técnico na sede do Sindicato
em Itu, localizado a Rua Euclides da Cunha, 127 – Centro.
O início do campeonato está previsto para começar no dia 16 de setembro às 8h no
CRM (Centro Recreativo dos Metalúrgicos de Itu e Região).

