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Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região 60 anos de conquistas.
Ano 60 - Edição 127

Junho de 2010

Gratuito

Campanha Salarial 2010: Metalúrgicos
buscam mais um projeto vitorioso
Teve início na terça-feira,
dia 8 de junho, Campanha
Salarial 2010. A Plenária, que
definiu o eixo da Campanha
e as principais reivindicações, aconteceu na sede do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté. Neste ano, a
Campanha Salarial dos metalúrgicos da CUT negociará

essencialmente as cláusulas
econômicas, já que as cláusulas sociais serão debatidas
em 2011. Para a direção do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Itu e Região, apesar de termos números extremamente
positivos e um cenário produtivo, a negociação será
norteada por muitos diálogos

e embates, pois como sempre a classe patronal vai fazer a velha e já conhecida
choradeira de sempre. Porém
será uma Campanha onde se
buscará a conquista de um
projeto vitorioso para ampliar cada vez mais as conquistas para a nossa categoria.
Mais detalhes na página 6 .

CUT vermelha Pacaembu e apoia projeto do
“Brasil que deu Certo”
Mais de 30 mil trabalhadores (as) de todo o Brasil ocuparam as arquibancadas do Pacaembu
para reafirmar a importância da classe trabalhadora no processo político-democrático brasileiro.
A Assembleia Nacional
da Classe Trabalhadora
aprovou, no dia 1º de junho, a “Agenda da Classe
Trabalhadora”. Documento unificado das
Centrais Sindicais com
propostas políticas e eco-

Karosso leva o título Itu recebe
IX Campeonato de CUT Cidadã
A primeira edição do
Futebol Society de
evento “CUT
Cidadã – Saúde e
2010
Meio Ambiente”

Em uma partida disputadíssima, com muitos lances
e gols, a equipe Karosso de Porto Feliz, sagrou-se a
grande campeã do IX Campeonato de Futebol Society de 2010 dos Metalúrgicos de Itu e Região.
Os jogadores do time Karosso, souberam aproveitar
as oportunidades e jogaram em cima dos erros da
equipe Plastiron, que ficou com o segundo lugar na
competição. Acompanhe na página 6, como foi a última rodada do campeonato.

acontecerá no dia 13
de junho, a partir das
9 horas, no
Centro
Administrativo
Regional do
Pirapitingui, em Itu.
O evento será aberto a
toda
população e terá entrada gratuita. Confira
na página 3 como
será esse
evento, que faz parte
das comemorações
dos 60 anos do Sindicato dos Metalúrgicos
de Itu e Região.

nômicas que os trabalhadores querem ver implementadas no Brasil no
próximo período.
Os militantes viveram
um momento histórico no
estádio Paulo Machado
de Carvalho, o Pacaembu,
reafirmando a posição da
classe trabalhadora nos
acontecimentos e avanços
políticos brasileiros em
busca do desenvolvimento com soberania, democracia e valorização do trabalho, como orienta a
agenda. Página 5.
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Palavra da Diretoria
Companheiros e
companheiras
Estamos iniciando a Campanha Salarial 2010. Este ano, os
números se apresentam de forma positiva e o cenário é altamente produtivo sem as especulações e incertezas geradas
no passado.
Passamos por uma crise financeira mundial, e superamos a mesma, sem sofrer grandes impactos e abalos em nossa economia. Apesar da classe patronal ter feito um enor-

me terrorismo, nossa união
superou as especulações e
mostramos que nos nossos direitos e conquistas ninguém
mexe.
O Brasil está vivendo um excelente momento econômico,
com o aumento dos investimentos na cadeia produtiva e
com o crescimento da geração
de empregos, este ambiente é
favorável para a negociação.
Precisamos lutar por uma
Campanha Salarial vitoriosa,
para isso é preciso mostrar aos
patrões a mesma força, união

e determinação, que mostramos no ano de 2009, quando
queriam retroceder ao invés de
avançar. Lutaremos para ampliar cada vez mais as conquistas
e direitos.
Por isso, companheiros e
companheiras precisamos nos
mobilizar, e enfrentar mais
uma batalha, onde vamos buscar aquilo que produzimos. Se
hoje as empresas alcançam lucros exorbitantes é graças ao
nosso suor aos pés das máquinas, pois de nada valeria a empresa ter uma boa colocação de

vendas no mercado, se nós não
produzíssemos.
Somos a força motriz que faz
a cadeia produtiva virar, essa
patrãozada tem que entender
que nós geramos os lucros,
pois a mão de obra que operam
as máquinas é nossa. E cima
disso, companheiros (as), temos que mostrar para esses
homens do capital, que não somos apenas um número e sim
seres humanos e possuímos famílias e vida social. E por isso,
precisamos de um salário digno e condições para se desen-

volver enquanto membros da
sociedade.
Trabalhadores e trabalhadoras é hora de sairmos mais uma
vez, em busca da ampliação
das nossas conquistas. Juntos
devemos lutar pelo aumento
real e a reposição da inflação e
assim conquistar um bom índice de reajuste em nossos salários. Nossa mão de obra tem que
ser reconhecida e valorizada.
Vamos juntos e unidos para
mais essa vitória e que Deus nos
acompanhe. Até a vitória companheiros e companheiras.

Trabalhadores da Pneucorte realizam
treinamento no auditório do Sindicato
Da Redação
No sábado, dia 29 de maio,
no período da manhã, os trabalhadores da empresa Pneucorte, realizaram na sede do
Sindicato dos Metalúrgicos de
Itu e Região, um treinamento
motivacional.
O evento foi promovido
pela Pneucorte e teve como
objetivo buscar maior desempenho dos companheiros durante os trabalhos que desenvolvem no dia-a-dia.
Também durante o treinamento, foi reforçado a questão humana e social dos trabalhadores, para que eles não
fiquem com o foco somente
no trabalho, mas também na
sociedade como um todo.
A direção do Sindicato parabeniza a iniciativa da empresa em
realizar essa atividade, pois o
beneficio é para ambos, uma vez
que ao alcançar um índice maior de qualidade, o trabalhador
poderá buscar também, por uma
remuneração e resultados melhores na empresa, além de motivar o ser humano no convívio
social.

Subseção DIEESE Metalúrgicos de Itu

Setor Metalúrgico: Resultados
Expressivos em 2010

Coletivo da Juventude FEM/CUT
volta a Itu e realiza sindicalização
Da Redação

O Coletivo da Juventude da
FEM-CUT se reuniram em Itu
no último dia 25 de maio, para
a realização de reunião.
No período da manhã, os integrantes do coletivo foram até a
empresa Bravox, que possui
grande número de trabalhadores
(as) jovens e desenvolveram a
atividade de sindicalização, o
mesmo aconteceu na empresa
Indimetal, também com grande
quantidade de jovens.
Participaram das atividades o
diretor do Sindicato Luiz Fabiano (empresa Mabe) e representantes dos sindicatos de Sorocaba, Cajamar, Taubaté e ABC.

As projeções para o ano de
2010 estão se concretizando.
Projetou-se retomada da produção industrial nacional,
crescimento econômico, recorde de vendas e criação de
novos postos de trabalho. Passado os meses iniciais os resultados vão aparecendo, e
mais, o setor metalúrgico também surge com retomada da
produção e resultados expressivos. Vamos aos números positivos do setor metalúrgico
durante o ano de 2010:
De janeiro a maio de 2010 a
venda de veículos bateu recorde histórico. A expectativa é
de aumento de 9% no ano;
Sobre o setor de autopeças,
o faturamento no 1º quadrimestre cresceu 31,0% em relação ao primeiro quadrimestre de 2009
De janeiro a abril, o faturamento bruto do setor de máquinas e equipamentos chegou a R$ 21,645 bilhões, o que
equivale a um crescimento de
15,7% sobre os quatro primeiros meses de 2009. A expectativa é que o setor tenha um

crescimento de 15% a 18% no
ano de 2010;
Na média geral, o setor eletrônico apresentou crescimento de 17% no primeiro trimestre de 2010 frente ao mesmo período de 2009. Alguns
segmentos apresentaram crescimento de 34%. A expectativa que esse setor tenha um
crescimento de 12% no ano;
O número de metalúrgicos
em Itu e Região e no Brasil já
são próximos aos melhores
resultados verificados em
2008. Em 2010 já foram abertos 569 postos de trabalho
metalúrgico em Itu e Região;
Depois de um final de 2008
e inicio de 2009 com inúmeras dificuldades por conta da
Crise Econômica Mundial, as
informações disponíveis e
destacadas acima sobre o setor metalúrgico demonstram a
consolidação da retomada
desse segmento na economia
brasileira. Esse cenário é bom
para todos, principalmente
para os trabalhadores que terão inúmeros desafios nos
próximos meses.

Bailão do Paschoal

Durante a reunião, os dirigentes debateram temas inerentes à
juventude, tais como as ativida-

des que o Coletivo vêm realizando, campanhas de sindicalização
de jovens, encontro da juventude trabalhadora além de vários
informes de atividades que acontecem nos sindicatos.
Está é a segunda vez que Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e
Região sedia atividades do Coletivo da Juventude, a primeira
aconteceu no dia 7 de abril de
2009.
O Coletivo esteve acompanhado pelo diretor da FEM Lyra, do
presidente dos Metalúrgicos de
Itu Dorival Jesus do Nascimento
Júnior e do secretário geral dos
Metalúrgicos de Itu e também secretário de imprensa da FEM
Manoel Neres.

No próximo dia 12 de junho,
Dia dos Namorados, acontece
no Salão de Festa da Vila Vicentina, o Bailão do Paschoal.
Um evento que será revertido
para a Associação São Vicente de Paulo e Conselhos Vicentinos da cidade de Itu.
O Bailão terá animação de
Edi Carlos e Sandro Silva e

começará às 20h seguindo até
às 24h. Para adquirir os ingressos no valor de R$ 10,00
(individual), os interessados
podem se dirigir até a Vila Vicentina, mais informações
pelo fone (11) 4023-3539.
É importante ressaltar que
só será permitida a entrada
de maiores de 18 anos.

Comunicado de perda
O trabalhador Wagner Lima, vem a público informar que
participou do Programa de Integrar, durante o período de
1996 a 1997. Também, comunica que perdeu o certificado
de conclusão do curso e solicita ao Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região, que realize a solicitação da segunda
via, junto a direção do Programa Integrar, que foi realizado
pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos CNM/ CUT.

www.metalurgicosdeitu.com.br
Um site para você metalúrgico (a)

Boletim informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Mat. Elétricos,
Eletro-Eletronicos, Fundidos e Afins de Itu, Porto Feliz, Boituva e Cabreúva.
Responsabilidade: Diretoria do Sindicato - Secretário de Imprensa: Luiz Carlos Pesseudônimo
Circulação na categoria metalúrgica. - Impressão: Editora Periscópio Ltda. - Tiragem: 11.500 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 - Sub-Sede em: Porto Feliz / Boituva / Cabreúva
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CUT Cidadã será realizada pela primeira vez em Itu
Evento acontece dentro da programação de comemoração dos 60 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região

Da Redação
Acontece no próximo dia 13
de junho, domingo , a primeira edição da CUT Cidadã –
Saúde e Meio Ambiente, uma
realização da CUT/SP (Central
Única dos Trabalhadores) do
Estado de São Paulo, Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e
Região em parceria com a Prefeitura de Itu.
O evento será realizado no
Centro Administrativo Regional do Pirapitingui, no bairro
Cidade Nova a partir das 9h.
Durante o dia será realizada
emissão de primeira via do
RG, sistema de cartório e certidões, emissão de Carteira de

Trabalho , atendimento do
PROCON, cadastro no Programa Bolsa Família, campanha
de vacinação, corte de cabelo,
medição de pressão arterial,
massagem, limpeza de pele,
orientação trabalhista, palestras sobre prevenção de acidentes do trabalho, distribuição de sementes, escolinha de
trânsito para crianças além de
inúmeras atividades voltadas
ao meio ambiente e a saúde.
O público também poderá
participar de oficinas de recreação, assistir a espetáculos teatrais e musicais. Para
a alegria da garotada, haverá apresentação de grupos
de dança.

A população contará também com serviços de controle de glicemia e pressão
arterial, orientações sobre
sexualidade, DST/Aids, cuidados com beleza, como
cortes de cabelo entre outros.
O CUT Cidadã, além de
ser um evento de prestação
de serviços, abordará de forma especial as questões do
Meio Ambiente e terá apresentações musicais de Eliana
de Lima, Nelson Nascimento,
“O Rei da Pizadinha”, Rodrigo
Bruni e Banda, Ernesto Guevara, Bruno & Camila e Marcinho
do Cavaco. Tudo isso de forma
gratuita à população.

Companheiras não deixem de participar
do evento dedicado ao Dia dos Namorados
Da Redação

Como forma de presentear
e valorizar as mulheres metalúrgicas, no dia 12 de junho ( Dia dos Namorados ),
o Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região em parceria com o Instituto Embeleze, vai realizar um evento
onde as companheiras poderão desfrutar de um dia voltado ao embelezamento.
Serão realizados trabalhos
de embelezamento, como
por exemplo: escova, cortes
de cabelo, maquiagem e
unha artística. Essas atividades acontecerão em parceria
com profissionais do Institu-

to Embeleze.
Também terão monitores,
que desenvolverão varias
gincanas e brincadeiras com
as crianças.
Este é mais um dos eventos que fazem parte da comemoração dos 60 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de
Itu e Região e tem como objetivo valorizar a mulher metalúrgica.
O evento acontecerá no dia
12 de Junho no CRM (Centro Recreativo dos Metalúrgicos) das 09h às 15h. Serão
feitos no dia cortes, escova
e maquiagem, mais penteados e unha artística.
As inscrições poderão ser

feitas até o dia 11 de junho
(sexta-feira, do e-mail:
secgeral@metalurgicosdeitu.com.br,
secretariageral@metalurgicosdeitu.com.br
ou pelo fone (011) 40221446 Ramal 209, 210 ou 214.
Ao realizar a inscrição, a
companheira deverá passar o
nome completo, número de
matricula da associada (o)
ou dependente e quantas crianças vão levar no dia, para
que os monitores possam
programar as gincanas e
brincadeiras.
Observação importante:
como é de conhecimento, as
Companheiras que forem fazer escova deverão estar com
cabelo lavado.

CIE Autometal: a caminho de
uma rede sindical unida e forte
Base autometal de Itu e Região esteve representada pelo presidente do Sindicato Dorival Jesus do Nascimento Júnior

A Confederação Nacional
dos Metalúrgicos da CUT,
com o apoio do Projeto CUTMulti, realizou entre os dias
27 e 28 de maio em São Bernardo do Campo, o 1º Encontro Nacional dos Trabalhadores na CIE Autometal, que tem
por objetivo dar os primeiros
passos para a consolidação de
uma rede sindical de trabalhadores na empresa.
Neste primeiro encontro,
participam representantes das
plantas da Autometal em Diadema, Mauá, Taubaté, Camaçari-BA, Dias Dávila-BA e a
base dos metalúrgicos de Itu
e região, que esteve representada pelo presidente do Sindcato Dorival Jesus do Nascimento Júnior.

Diretores do SMI com equipe da CUT especionando o local

Médico do trabalho passa
atender na Fisiovida
Da Redação
Os companheiros (as), que
são atendidos pelo médico do
trabalho do Sindicato dos
Metalúrgicos de Itu e Região, passarão a ser consultados nas instalações da clínica de fisioterapia Fisiovida.
Essa mudança visa propiciar aos associados (as) e dependentes, maior conforto e
agilidade no atendimento,
tendo em vista que na clínica, há espaços adequados
para o trabalho do médico,
bem como o local de espera
e agendamento com maior
conforto aos pacientes.
Perante essa alteração, as
pessoas atendidas pelo médico do trabalho e as que ainda irão passar pelo mesmo,
devem realizar o agendamento através do telefone
(11) 4013-2733 nos se-

guintes horários: das 8h às
12h e das 13h30 às 17h30
de segunda a sexta-feira.
A clínica Fisiovida fica
na rua do Patrocínio, n.º
763 no centro de Itu, ao
lado da garagem do Sindicato dos Metalúrgicos.

Diretoria do Sindicato
estabelece critérios para
ao agendamento do
Salão de Festas do CRM

Segundo o secretário-geral
da CNM/CUT, João Cayres, só
com a consolidação de redes
e comitês, é que os trabalhadores das diversas plantas de
uma mesma empresa podem

fazer o intercâmbio de informações e passar para todos os
trabalhadores as diferenças
positivas e negativas que
acontece em cada local.
“Este é o primeiro passo para
que mais uma rede seja construída, assim como já existem
em 46 outras empresas multinacionais de diversos ramos,
que deram seus primeiros passos por meio das confederações no Projeto CUTMulti”,
afirmou João.
O secretário de Relações Internacionais da CNM/CUT,
Valter Sanches, também participou do primeiro dia do encontro e relatou experiências
bem-sucedidas em ações de
trabalhadores em empresas
que já contam com este tipo
de organização.

Campanha Salaria 2010
Trabalhadores Unidos Rumo a Vitória

Considerando alguns desencontros que estavam acontecendo, quando os associados(as) procurava pelo agendamento do
Salão de Festas do CRM, a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região, estabeleceu o critério para abertura da
agenda do Salão de Festas.
Desta forma, fica estabelecido o seguinte:
JANEIRO de 2011 - será aberta agenda partir do 1º dia útil do
mês de novembro de 2010
FEVEREIRO de 2011- será aberta agenda a partir do 1º dia
útil do mês de dezembro de 2010
MARÇO de 2011- será aberta agenda a partir do 1º dia útil do
mês de janeiro de 2011
ABRIL de 2011 - será aberta agenda a partir do 1º dia útil do
mês de fevereiro de 2011
MAIO de 2011 - será aberta agenda a partir do 1º dia útil do
mês de março de 2011
JUNHO de 2011- será aberta agenda a partir do 1º dia útil do
mês de abril de 2011
JULHO de 2011- será aberta agenda a partir do 1º dia útil do
mês de maio de 2011
AGOSTO de 2010- será aberta agenda a partir do 1º dia útil
do mês de junho de 2010
SETEMBRO de 2010 - será aberta agenda a partir do 1º dia
útil do mês de julho de 2010
OUTUBRO de 2010- será aberta agenda a partir do 1º dia útil
do mês de agosto de 2010
NOVEMBRO de 2010- será aberta agenda a partir do 1º dia
útil do mês de setembro de 2010
DEZEMBRO de 2010- será aberta agenda a partir do 1º dia
útil do mês de outubro de 2010
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Sindicato realiza sindicalização nas empresas

Da Redação

No período de 17 a 28
de maio, duas equipes do
Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região, realizaram uma intensa campanha de sindicalização,

na Vila Progresso em Itu.
Este local se caracteriza como um parque industrial, composto de
empresa de meio e pequeno porte, porém que
prestam relevantes serviços para o setor metalúr-

gico.
Nesta região há aproximadamente 800 trabalhadores (as).
Após a campanha de
sindicalização, o número
de associados do parque
industrial passou de 90%.

A convite da FEM-CUT, o
vice-presidente da CUT Nacional, José Lopez Feijóo,
fez uma análise da conjuntura política na Plenária Estatutária da FEM-CUT, que
aconteceu na manhã desta
terça, dia 8, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté.
Feijóo frisou que independente do ambiente econômico ser favorável, o sindicato
tem que fazer a sua luta e destacou que a categoria metalúrgica sempre foi referência
no País. “Tenho certeza, absoluta, de que faremos uma
excelente Campanha Salarial e conquistaremos um belo
aumento real no salário”, disse.
Feijóo fez uma retrospectiva do Brasil nos últimos
anos e relembrou que o País
não agüentava nenhuma “crisinha” e adotava uma série
de medidas recessivas, que
só pioraram a situação eco-

Com isso serão mais
companheiros e companheiras que estão representados pelo Sindicato e
acima de tudo, poderão
desfrutar dos benefícios
sociais da entidade.
De acordo com a dire-

ção dos Metalúrgicos de
Itu e Região, outras campanhas irão ocorrer em
toda a base do Sindicato.
“A intenção é levar a sindicalização até os trabalhadores (as), pois muitas
vezes, devido ao trabalho

e demais afazeres do cotidiano, os mesmo desejam
ficar sócio da entidade, mas
não consegue ir até a sede
realizar o cadastra de sócio,” explica o presidente
Dorival Jesus do Nascimento Júnior.

A luta por um projeto vitorioso
nômica e social do País.
“Hoje, o nosso Brasil viveu a
maior crise dos últimos 100
anos (em 2009) e não quebrou, pelo contrário, gerou
mais de 1 milhão de postos
de trabalho, melhorou o poder de compra das famílias,
com a valorização de 150%
no salário mínimo nos últimos oito anos, e estas ações
são frutos das políticas de Estado e de inclusão social implementadas pelo governo
Lula, que resultaram em crescimento econômico com distribuição de renda.
Imprensa internacional
O sindicalista disse que a
imagem do Brasil tem sido
elogiada pela imprensa internacional. “Estive recentemente na Europa e fiquei surpreso com o reconhecimento das ações do governo Lula,
principalmente o ac
ordo feito com o Iran, na imprensa espanhola, francesa e
portuguesa. O El Pais (maior

jornal da Espanha e um dos
mais conceituados da Europa) fez uma entrevista de
quatro páginas com o presidente Lula. Já aqui no Brasil,
quando abrimos os jornais, só
lemos desgraceiras”, contou.
Feijóo comentou que o Brasil vive um momento surpreendente. “Temos que ter orgulho desta trajetória, que culminou com a eleição de um
operário à presidencia da República, que significa o coroamento de uma história”.
Judicialização
O sindicalista chamou a
atenção para o processo de
“judicialização”, praticado
pela oposição ao governo
Lula e elite brasileira. A grande frustração da elite brasileira,
que defende o projeto neoliberal, era que o governo Lula fosse um desastre, então, para desestabilizar o governo, eles têm
se refugiado nos aparelhos de
Estado, como a Justiça. “Os inúmeros interditos proibitórios e

os julgamentos abusivos sobre
o direito de greve são exemplos.
Esta é uma questão que temos
que ficar em alerta, porque a
luta de classes não acabou”.
Eleições
O sindicalista salientou que
o principal desafio do movimento sindical neste ano é tornar vitorioso o projeto democrático e popular — encabeçado pela candidata à presidencia da República, Dilma Roussef — iniciado pelo presidente
Lula. “O Brasil tem que continuar avançando, crescendo e
tendo autonomia para negociar com qualquer país do mundo”.
Feijóo relembrou o momento difícil que o Brasil viveu na
era FHC, com a onda de privatizações e a redução do poder
do Estado, e disse que o movimento sindical não deve se iludir. “Eles vão quer fazer um
grande ajuste de contas e nós
temos que evitar este retrocesso na nossa história”, finaliza.

Comparativo de governos FHC x Lula
Dados publicados na Revista do Brasil do mês de Junho de 2010
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Centrais Sindicais pedem o não retrocesso
Durante assembleia, CUT vermelha estádio do Pacaembu

Da Redação

Cinco centrais sindicais organizaram a Conferência Nacional da
Classe Trabalhadora
aprovaram, no início da
tarde da terça-feira, dia
1 de maio, no estádio do
Pacaembu, as reivindicações que serão levadas aos pré-candidatos à
Presidência da República. São 249 propostas,
divididas em seis eixos.
Mas além de olhar
para o futuro, os mais
de 30 mil participantes
da Conferência, também defenderam o governo Lula e lembraram
do passado. Nem tanto
pelo 1º Conclat, em
1981, ainda sob ditadura, mas principalmente
pela década de 1990,
com o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002) e o modelo neoliberal implantado no período.
Para o presidente da
CUT, Artur Henrique, a
união das centrais é histórica. “Agora os trabalhadores participam e
são ouvidos pelo governo e por isso conquistamos itens como a valorização do salário mínimo e redução na tabela
do imposto de renda. O
governo anterior e o de
São Paulo têm visões pre-

conceituosas do movimento sindical. Éramos
recebidos com a polícia
e a tropa de choque”, critica.
No mesmo tom, a deputada federal por São
Paulo Luiza Erundina
ressaltou o bom momento dos trabalhadores,
que agora podem influenciar nas decisões políticas. Ela considera
que é o momento de refletir sobre a continuidade do atual modelo ou a
volta do modelo anterior. “A história do PSDB
em São Paulo e no Brasil nunca ajudou os setores populares. Hoje estamos exatamente contra essas forças conservadoras, alinhadas com o
capital”, destacou.
O documento a ser
apresentado aos pré-candidatos tem, em linhas
gerais, as mesmas bases
defendidas nos discursos feitos no Pacaembu:
de que houve conquistas, mas é preciso seguir
avançando. Embora as
centrais tenham definido apoio à pré-candid a t a d o P T, D i l m a
Rousseff, todos os
concorrentes das eleições presidenciais de
outubro receberão as
propostas.
O evento no Pacaembu começou pela ma-

Eixos de propostas
· Crescimento com distribuição de renda e fortalecimento do mercado interno
· Valorização do trabalho decente com
igualdade e inclusão social
· Estado como promotor do desenvolvimento socioeconômico e ambiental
· Democracia com efetiva participação
popular
· Soberania e integração internacional; e
· Direitos sindicais e negociação coletiva
nhã com uma leve garoa. Dezenas de ônibus vieram de várias
partes do país trazendo milhares de trabalhadores de todo os
Brasil, mais de 5 mil
organizações estavam
representadas. Aos
poucos os trabalhadores foram chegando ao
estádio e se acomodando nas arquibancadas, já que o grama-

do estava com acesso
restrito.
Um palco foi montado
em frente ao chamado
Tobogã. Durante toda a
manhã, representantes dos
trabalhadores ressaltaram
as principais bandeiras
para os próximos anos e as
conquistas dos últimos
tempos. A CUT levou a
maior delegação, tomando conta da arquibancada
do setor laranja do estádio.

Presidente da FITIM vem ao Brasil e
realiza encontro com metalúrgicos
O presidente da Federação
Internacional dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas (FITIM) e do sindicato metalúrgico alemão IG
Metall, Berthold Huber, esteve no Brasil para participar
de uma série de visitas e atividades com os metalúrgicos brasileiros.
Na segunda-feira, dia 31 de
maio, o dirigente participou
de um encontro realizado na
sede da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da
CUT junto a representantes
de trabalhadores que atuam
em empresas alemãs em locais com base sindical CUTista no país, como Volkswagen, Mercedes-Benz, Leoni,
entre outras.
A reunião, contou com a
participação do companheiro Jorge Luis Benedito, diretor de base da empresa Leoni e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu
e Região, Dorival Jesus do
Nascimento Júnior.
Durante a participação dos
representantes sindicais bra-

Plenária do encontro com o presidente da FITIM
sileiros, alguns temas foram entre metalúrgicos brasileiabordados, como as constan- ros e alemães e também com
tes práticas anti-sindicais re- as empresas tedescas.
Após uma breve apresentaalizadas pela Brose, em Salto-SP e a ZF, de Sorocaba, em ção de todos os participantes,
oposição à luta sindical e aos o secretário de Relações Internacionais da CNM/CUT,
trabalhadores.
Os companheiros também Valter Sanches, realizou uma
lembraram as importantes apresentação que abordou a
contribuições feitas nos úl- estrutura sindical brasileira,
timos anos pelo assessor do a rotatividade no setor, práIG Metall, Manuel Campos, ticas anti-sindicais e os
para o avanço das relações avanços conquistados pela

Diretor Jorge com presidente da FITIM
categoria, como o aumento questionamentos feitos pedo piso salarial nas diversas los sindicalistas brasileiros
regiões do país, além de da- por conta de ações praticadas
dos sobre a conjuntura eco- pelas empresas alemãs no
nômica e política do Brasil Brasil.
no último período.
No dia 1 de junho, Huber
Em sua fala, Huber expli- teve um encontro com o precou como funciona o siste- sidente Lula na fábrica da
ma sindical alemão e o siste- Volkswagen, em são Bernarma de cogestão nas empre- do. Ele realizou várias visisas, instituído logo após a tas e atividades e retornou à
segunda guerra mundial. Europa no sábado, dia 5 de
Além disso, respondeu aos junho.

PIB cresce 9% no primeiro trimestre, resultado histórico

A economia brasileira cresceu 9% no primeiro trimestre
deste ano em comparação a
igual período de 2009, a maior
alta da série histórica nesse
tipo de comparação.
A indústria cresceu 14,6%,
seguida pelo setor de serviços,
com 5,9% e a agropecuária,
5,1%. A formação bruta de capital (investimentos em máquinas e equipamentos) aumentou 26%, a construção civil
aumentou 14,9% e importações de bens e serviços, 39.5%
Na comparação com o quar-

to trimestre de 2009, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de bens e serviços produzidos no país - até
março foi de 2,7%, o mais alto
para o período desde 2004. A
indústria foi o setor que apresentou o maior avanço, com
alta de 4.2%. O setor agropecuário teve expansão de 2,7% e o
de serviços, de 1,9%.
Os dados divulgados hoje
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são
das Contas Nacionais Trimestrais.

Receita Federal já liberou consulta a
restituições do Imposto de Renda 2010

A Receita Federal liberou no último dia
8 de junho, a consulta ao primeiro lote de
restituições do Imposto de Renda Pessoa
Física 2010, ano-base 2009.
Tradicionalmente, os idosos e os contribuintes que enviaram a declaração na
abertura do prazo, pela internet, têm prioridade.
O prazo para a entrega da declaração
pela internet terminou no dia 30 de abril.
Até essa data, a Receita recebeu
24.678.741 documentos.
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Campanha Salarial 2010: Metalúrgicos da CUT
aprovam as reivindicações
A FEM-CUT entregará as pautas para as bancadas patronais no dia 24 de junho, na ocasião acontecerá um grande ato em frente à FIESP.

A categoria que produz a
riqueza e o desenvolvimento do País merece reconhecimento. Além de ser o novo
slogan da Campanha Salarial Unificada 2010 (CSU) do
ramo metalúrgico cutista,
esta será a tônica que marcará as rodadas de negociação da FEM-CUT com as
bancadas patronais.
Na manhã da terça, dia 8
de junho, aproximadamente 130 dirigentes dos 13 sindicatos metalúrgicos filiados
à Federação, que representam cerca de 231 mil trabalhadores em todo o Estado de São Paulo, aprovaram
as principais reivindicações
da CSU na Plenária Estatutária da FEM-CUT/SP, que
aconteceu na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté. A novidade neste
ano é que também participarão da Campanha junto
com a Federação os sindicatos metalúrgicos de São Carlos e São Caetano do Sul, filiados à CGTB e à Força Sindical.
A Plenária foi coordenada
pelo presidente da Federação, Valmir Marques (Biro
Biro) e pelo primeiro Secretário e diretor do Sindicato
dos Metalúrgicos de Cajamar, José Carlos. A abertura
dos trabalhos contou com a
presença dos presidentes da
CUT-SP, Adi dos Santos

Lima, do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, Isaac
do Carmo, do vice-presidente da CUT Nacional, José
Lopez Feijóo, e do ex-presidente da CNM-CUT e candidato a deputado estadual
pelo PT, Carlos Grana.
Calendário
Como estratégia de organização, os dirigentes aprovaram na Plenária Estatutária
o seguinte calendário: os sindicatos filiados realizarão assembleias nas suas bases do
dia 9 de junho a 20 de junho; as pautas de reivindicações serão entregues para
todos os grupos patronais no
dia 24 de junho, quando será
realizado um grande ato em
frente à FIESP (Federação
das Indústrias do Estado de
São Paulo).
Vale lembrar que neste ano

serão negociadas essencialmente as cláusulas econômicas, já que as cláusulas sociais têm vigência até 2011.
Representação FEM
A FEM- CUT/SP tem 13
sindicatos metalúrgicos filiados em todo o Estado e é a
interlocutora dos trabalhadores nas negociações da
Campanha Salarial com as
bancadas patronais. A Federação negocia com seis bancadas: Montadoras (representada pelo Sindicato Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores - Sinfavea), Grupo 2 (máquinas e
eletrônicos) Grupo 3 (autopeças, forjaria, parafusos), Grupo 8 (trefilação, laminação de
metais ferrosos; refrigeração,
equipamentos ferroviários, rodoviários entre outros); Grupo
10 (lâmpadas, equipamentos

odontológicos, iluminação,
material bélico entre outros) e Fundição.
A data-base do ramo é 1º de
setembro e estão na base da Fe-

deração cerca de 230,796 mil
(dado atualizado pelo Dieese
em abril de 2010) metalúrgicos e metalúrgicas em todo o
Estado.

Bandeiras de Lutas da Campanha Salarial 2010
Os metalúrgicos da CUT aprovaram as seguintes bandeiras de lutas:

.

1) Reajuste salarial pelo índice total da inflação;
2)Aumento real nos salários;
3) Valorização dos pisos salariais;
4) Jornada de 40 horas semanais, sem redução nos salários
5) Licença Maternidade de 180 dias.

Karosso de Porto Feliz é a grande campeã do
IX Campeonato de Futebol Society 2010 dos
Metalúrgicos de Itu e Região

Da Redação

No dia 29 de maio, aconteceu no CRM (Centro Recreativo dos Metalúrgicos) a grande final do IX Campeonato de
Futebol Society dos Metalúrgicos.
A decisão foi disputada pelas equipes Karosso de Porto
Feliz e Plastiron da cidade de

Itu.
O jogo revelou uma partida
com elevado índice técnico,
os times demonstraram muita regularidade e com isso
proporcionaram belos lances
e gols.
A equipe Karosso que é
composta pelos trabalhadores
das empresas Schadek e
Stemmann de Porto feliz ,

Equipe Karosso – Campeã

soube se aproveitar do nervosismo do time adversário e
conseguiu fazer o resultado
de 4 a 3 na equipe Plastiron
se sagrando a grande campeã.
O campeonato contou com
a participação de 32 equipes,
teve 626 gols marcados.
O terceiro e lugar ficou com
a equipe da Aço Korte que
venceu a Siadrex A por

09x03.
Ao final do campeonato a
classificação ficou a seguinte:
Equipe campeã Karosso Porto Feliz
Equipe vice Campeã-Plastiron
Terceiro lugar Aço Korte
Troféu artilheiro Diego Armando Prado F.Master14 gols

Willian de Almeida Portela
Karosso Porto feliz 14 gols.
Troféu defesa menos vazada Karosso Porto Feliz.
Troféu Disciplina Fair Play
Plastiron.
A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos de Itu e Região
parabeniza todas as equipes
que participaram desse campeonato.

Equipe Plastiron – Vice Campeã

