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Ano 58 - Edição 107

Gratuito

Campanha Salarial 2008: Sairam os
reajustes dos Grupos 2, 3, 8 e Fundição
Após várias negociações e muitos impasses, bancada patronal e sindicatos
chegaram num acordo para os índices
de reajustes da Campanha Salarial
2008. Não resta dúvidas que esta foi a
Campanha Salarial com as negociações
mais assiradas dos últimos tempos.Ao
mesmo tempo em que o Brasil apresenta índices satisfatórios de crescimento industrial e economico, a bancada patronal começou as negociações
querendo repassar apenas os índices
da inflação do período e nada mais. Foi
preciso muitas rodadas de negociações,
que seguiram horas. Também foi preciso protocolar comunicados de greve
para conseguir chegar a um acordo satisfatório para a classe trabalhadora.
Confira na página 2 a palavra da diretoria sobre a Campanha Salarial 2008 e na
página 3 os acordos fechados.

Rodada de nogociações do Grupo 8

Inscrições para a Festa do Dia das Crianças seguem até 30 de Setembro
Última semana para os associados se inscrever e participar da Festa do Dia das Crianças, não haverá prorrogação do prazo de inscrições.

Participantes da Festa de 2007

Nesta Edição:
Secretaria de Esportes organiza
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As inscrições para a Festa do Dia das Crianças começaram no dia 1 de setembro e
seguem até o dia 30 de setembro. Os associados estão recebemdo em casa a ficha de
inscrição bem como as regras para participar da festa.
As inscrições poderão ser feitas pelo associado (titular da carterinha) e seus dependentes (pessoas que constem no verso da
carterinha) na sede do Sindicato em Itu, localizada na rua Euclides da Cunha, 127 no
centro e nas sub-sedes de Boituva, Porto
Feliz e Cabreúva para quem morar nas referidas cidades. O horária das inscrições
será das 8:00h às 17:00h.
Neste ano, a sede em Itu e as subsedes
estarão abertas também no próximo sábados dia 27 de setembro para receberem as
inscrições no horário das 8:00h ao meio dia.
Só poderão participar da festa os associados e dependentes que estiverem inscritos.
Não serão passadas informações por telefone. Confira na página 4 as regras para
participar da Festa e a ficha de inscrição.

Equipe da Hidro Alumínio é a campeã do
Campeonato de Futebol Socitye
Após um jogo de
muitos gols entre as
equipes da Hydro
Alumínio e Emicol,
chegou ao final mais
uma edição do Campeonato de Futebol
Society dos Metalúrgicos de Itu e Região.
Apesar da chuva a
manhã do dia 7 de Setembro teve muita
emoção e bom futebol. Acompanhe na
página 4 o resumo e
a classificação geral do
campeonato, que teve
como campeã a equipe
da Hydro Alumínio.

Equipe Hydro Alumínio campeã do Campeonato de Futebol Society 2008
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Trabalhadores metalúrgicos e as suas prestações
Subseção DIEESE Metalúrgicos
de Sorocaba, Itu e Salto

Atualmente é comum o
trabalhador metalúrgico
comprar os mais diversos
produtos pelo crédito fornecido pelas instituições financeiras ou pelas próprias redes varejistas. Convenhamos que é um ato justo, pois
o trabalhador tem direito e
condições financeiras de
adquirir uma televisão
nova, um notebook ou uma
moto sem ter que esperar,
dependendo do que o trabalhador deseja é só ir na loja
e comprar, logo (na mesma
hora) ou no mês seguinte
chegará o carne com as devidas prestações. O problema é o preço (juros) que as
empresas cobram para fornecer este crédito aos seus
clientes. Dependendo da

loja estes juros podem passar dos 100% ao ano, isto
quer dizer que você compra
uma TV, mas no final de 12
meses foi pago o valor de
duas TVs e isto, apesar da
ansiedade em adquirir o
bem, não é uma taxa justa.
Imagine, então, se comprarmos a mesma TV e pagarmos em 24 ou 36 meses?
Mas por que o trabalhador
aceita pagar estes valores?
Justamente por seguirem a
lógica do “consigo pagar”,
ou seja, se da para pagar o
valor da parcela, compra.
Esta pratica não é errada,
mas precisa ser adicionado
o habito de calcular o valor
dos juros a ser pago. Isto é
simples, é só calcular a diferença entre o valor pago a
vista e o valor pago por parcelas, o resultado é quanto

você pagará por ter o produto imediatamente. Assim, o
trabalhador irá ver o quanto
esta pagando a mais. Esta
ação simples pode contribuir
para diminuir o endividamento de muitas famílias,
com certeza, muitas compras
seriam evitadas.
Trabalhador metalúrgico, a
administração do seu salário
faz com que ele renda mais,
não pague juros abusivos.
Pesquise preços e condições
de pagamento, existem muitas lojas que oferecem prestações sem juros ou com juros baixos. Se o valor do produto for baixo, pratique o ato
de poupar o dinheiro das
parcelas e negocie um desconto no valor a vista. A cada
desconto que conseguir é a
possibilidade de adquirir outros produtos.

Trabalhadores criam Fórum Nacional
Permanente sobre Saúde Suplementar
Abel Pereira da Silva sec. de saúde do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região esteve presente no Forum

Representantes das seis
centrais sindicais (CGTB,
CTB, CUT, Força Sindical,
NCST e UGT), do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e do Departamento Intersindical de
Estudos e Pesquisas da Saúde e dos Ambientes de Trabalho (Diesat) reuniram-se
com a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS)
na primeira edição nacional
do seminário “O Trabalhador e a Saúde Suplementar”.
O evento encerrou o primeiro ciclo de seminários
com as centrais sindicais,
conduzido pela Diretoria de
Fiscalização, nos quais foram celebrados termos de
cooperação com a ANS.
O ponto alto do evento foi
a instalação do Fórum Nacional Permanente dos Trabalhadores sobre Saúde Suplementar. O fórum constituído exclusivamente pelas
centrais sindicais, contará
com a participação da ANS,
Dieese, Diesat, representantes da sociedade civil e outros órgãos governamentais,
quando convidados, tem,
entre outros objetivos, atuar na formulação de políticas públicas relacionadas à
saúde suplementar.
O seminário, realizado nos
dias 27 e 28 de agosto, na capital de São Paulo, teve
como finalidade, nas palavras no diretor-presidente
da ANS, Fausto Pereira dos
Santos, “qualificar o setor
sindical nas questões relacionadas à saúde suplementar, permitindo que esse possa contribuir mais efetivamente na evolução do processo regulatório.” Ainda,
segundo Fausto, as operadoras, por conta de seus quadros especializados, possuem uma maior expertise a
respeito do processo regulatório, o que causa uma assimetria de informações em
relação aos demais atores do
setor. Os encontros com os
trabalhadores servem, então, como um espaço de busca de diminuição desse desequilíbrio.
No primeiro dia do encon-

tro foram realizados dois painéis: “Saúde no Brasil - Relação entre o público e o privado” e “Saúde do trabalhador como política de estado
e o papel do setor privado”.
Mantendo a tradição sindicalista de amplo debate, os
painéis contaram com grande participação do público,
que fez questão de manifestar constantemente suas opiniões, enriquecendo ainda
mais a discussão. Para o diretor de Fiscalização da
ANS, Eduardo Sales, o debate e a conseqüente aproximação com as centrais sindicais só confere maior legitimidade a ANS.
Apesar da incondicional
defesa de um Sistema Único de Saúde (SUS) de qualidade, por parte de todos os
presentes, o consenso era o
da importância de aprofundar o conhecimento sobre o
setor de saúde suplementar,
que atende cerca de 40 milhões de usuários no Brasil.
Outras duas importantes
questões levantadas, em documento produzido pelas
centrais sindicais, foram a
luta pela inclusão da cobertura obrigatória do atendimento médico aos acidentes
de trabalho e a necessidade
de uma correta notificação
aos órgãos competentes, por
parte das empresas, desses
mesmos acidentes.
Outro momento importante do primeiro dia foi a assinatura de um termo de cooperação técnica firmado
com o Dieese, nos mesmos
moldes dos que já foram firmados com as seis centrais
sindicais, que visa estabelecer um canal de comunicação direta com a entidade e
promover cursos de capacitação em saúde suplementar.
No segundo dia do evento,
os participantes reuniram-se
em grupos de trabalho com
o objetivo de definir os temas
que serão debatidos nos próximos seminários. Já está
agendado para os dias 17 e
18 de setembro o encontro
que reunirá representantes
da região Sudeste, na cidade
de São Paulo.

Produção de aço
cresce 6,9% em
agosto e vendas
aumentam 10,5%
A produção brasileira
de aço bruto em agosto
atingiu 3,14 milhões de
toneladas, o que representa um aumento de
6,9% em relação ao mesmo mês do ano passado.
As vendas totais avançaram 10,5% no mercado
interno em agosto e somaram 2 milhões de toneladas.
Nos oito primeiros meses do ano a expansão da
produção foi de 7,5%,
para 23,78 milhões de toneladas. No caso dos laminados, a produção somou 2,26 milhões de toneladas em agosto, com
alta de 3,6% ante agosto
de 2007. No intervalo entre janeiro e agosto o aumento foi de 3,2%, com
17,49 milhões de toneladas produzidas.
Os dados compilados
pela Instituto Brasileiro
de Siderurgia (IBS) mostram ainda que a produção de aços longos bateu
recorde ao somar 987,9
mil toneladas em agosto,
com crescimento de 8,1%
perante agosto do ano
passado. Ao avaliar as
vendas domésticas, o IBS
chama atenção para o aumento de 20% na venda
de aços longos (859 mil
toneladas), devido ao
aquecimento do setor de
construção civil. Segundo a entidade, mais de
50% da demanda é por
vergalhões e perfis destinados à construção. Já as
vendas para o mercado
externo de semi-acabados cresceram 25,4% no
mês.
Fonte: Valor Econômico

A Palavra da Diretoria
Companheiros e Companheiras
Chegamos ao final de
mais uma Campanha Salarial contemplando os Grupos 2,8 ,Auto peças e Fundição, pois em novembro
vamos sentar e discutir
com o Grupo 10. Essa foi
sem dúvida a Campanha
que teve as negociações
mais assiradas, pois como
sempre a bancada patronal
não queria ceder, mas, nós
tínhamos em mãos dados
contundentes para enfrentar essa intransigência.
Os indicadores econômicos e financeiros dos últimos doze meses apontam
um enorme crescimento
no setor industrial do Brasil, logo as empresas obtiveram resultados expressivos em seus lucros nos últimos doze meses e possuem grandes índices de projeções com aumento significativo dos seus lucros.
Mesmo assim, mostrando
esses índices, os patrões
não queriam repartir o
bolo. Ou melhor, queriam,
mas a menor fatia iria ficar para nós trabalhadores.
Pessoas que entram nas fábricas e segundo a visão
dos patrões possuímos
apenas uma utilidade: produzir e gerar riqueza para
o capital. A fatia que eles
queriam destinar a nós iria
ser a menor, apenas a reposição da inflação. Mas
esse ano a conversa foi
muito diferente.
Perante essa concepção
nós não nos intimidamos,
mobilizamos a base e fizemos algumas paralisações.
Na base do nosso Sindicato, fizemos várias mobilizações com paralisações,
fomos muito claros em
nossa mensagem. Mostramos que não estávamos
para brincadeira.
Após o Sindicato ter tomado essa atitude, algumas empresas fizeram antecipações com o intuito
de desmobilizar os trabalhadores (as) e por conseqüência a nossa luta. É
bom ressaltar que nossa
luta dentro da Campanha
Salarial não é por qualquer índice de reajuste. A
luta da Campanha Salarial é para que o trabalhador tenha um reajuste
digno que contenha as
perdas do período mais
um índice de aumento
real, pois é isso que garante o poder de compra
do trabalhador e valoriza
o salário.
Companheiros (as) vocês já pararam para refletir se nós tivéssemos parado a luta da Campanha
Salarial quando surgiram
as primeiras antecipações? A maioria dos trabalhadores iria receber
um irrisório aumento real
ou mesmo apenas a reposição da inflação. Isso é

justo para um trabalhador que entra na fábrica,
passa o maior tempo do
dia ao pé de uma máquina produzindo e aumentando cada vez mais o capital da empresa e por
conseqüência do patrão?
Parem e pensem! Depois
os patrões vêm e chamam
os trabalhadores (as) de
“colaboradores”, é mais
que obvio que o título colaborador seja usado por
eles, pois no final dão
uma pequena fatia do
bolo para nós, a final colaborador só colabora.
Não existe uma divisão
real e justa de renda. Por
esse motivo e que temos
em nosso país uma desigualdade muito grande
de renda que reflete direto no cenário social do
nosso Brasil.
Devido a nossa luta nas
Campanhas Salariais, há
anos estamos conseguido
índices de reajustes acima dos índices de inflação. Mas mesmo assim a
classe patronal, que nos
enxergam apenas como
“colaboradores” e como
mão de obra produtiva, a
todo tempo tenta desmobilizar nossa luta e nos
enfraquecer, porém, estaremos sempre pronto
para combater a força do
capital tanto no campo
das idéias como na porta
da fábrica.
Esse ano foi uma amostra de como vai ser a
Campanha Salarial 2009,
onde iremos discutir as
cláusulas sociais e econômicas. Por isso é preciso
que nós trabalhadores e
trabalhadoras fiquemos
unidos e mobilizados,
para enfrentarmos um
discurso que na maioria
das vezes querem tirar
nossos direitos. É preciso ficamos unidos para
enfrentar mais uma vez
de maneira aguerrida o
discurso patronal que
defende o aumento do capital e não a distribuição
justa de renda.
Companheiros e Companheiras a luta continua
e precisamos ficar cada
vez mais junto e unidos
pela manutenção e conquistas dos nossos direitos.
Metalúrgicos. Uni - vós!

Órgão informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Mat. Elétricos, EletroEletronicos, Fundidos e Afins de Itu, Porto Feliz, Boituva e Cabreúva.
Responsabilidade: Diretoria do Sindicato - Jornalista e Diagramação Tadeu Eduardo Italiani - Mtb 47.674;
Circulação na categoria metalúrgica. - Impressão: Editora Periscópio Ltda. - Tiragem: 11.000 e-mail para contato: imprensa.smi@uol.com.br 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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Acordos da Campanha Salarial 2008
Metalúrgicos (as), acompanhe abaixo o resultado da Campanha Salarial 2008

Grupo 2:

Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas / Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipa-

mentos
Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos Eletrônicos e Similares do Estado de São Paulo
Proposta do grupo 2 Aprovada em Assembléia
O reajuste de 10,8% (7,56% de INPC referente ao período da data-base da categoria, 1º de agosto, e 3% de aumento real).
De acordo com a proposta, este reajuste será concedido para os salários até o teto de R$ 4.270,00. Para os salários superiores
ao teto acrescentaria a parcela fixa de R$ 461,16.
Os pisos salariais,
Reajustes de 12%,(para empresas com até 50 empregados) de 641,52R$ para 718,50R$,
11% (para empresas de 51 a 500empregados ) de 686,67R$ para 762,20R$
10,8% (para empresas acima de 500empregados) de 758,00R$ para 839,86R$.
Outra novidade que para a categoria metalúrgica cutista simboliza uma grande conquista foi à mudança da data-base do
setor de 1º de agosto, em vigor hoje, para 1º de setembro em 2009. Sendo este ano composição do Reajuste em 12 meses.

Proposta do Grupo 3 Auto Peças
(que reúne os sindicatos patronais dos setores de Autopeças, Forjaria e Parafusos) Reajuste salarial de 11,01% (7,15% de
INPC referente ao período da data-base da categoria, 1º de setembro, e 3,6% de aumento real).
A proposta do G3, o reajuste será pago da seguinte forma:
Para as empresas com mais de 100 funcionários o reajuste será dividido: 8% a partir de 1º de setembro deste ano e 2,78% em
1º de junho de 2009. No entanto, havendo entendimento entre as partes a aplicação do reajuste (2,78%) poderá ser antecipada
(respeitando o teto e o valor fixo).
As empresas com mais de 100 funcionários pagarão um abono salarial no valor de R$ 800,00R$ em duas parcelas
fixas, sendo que a primeira seria paga em 15 de outubro deste ano e a outra em 15 de janeiro de 2009.
Para os salários acima de R$ 4.275, acrescenta-se uma parcela fixa de R$ 342,00 = 8%
Piso de R$ 827,20 para R$ 920,00 (acima de 100 funcionários, um total de 11,21%).
A Direção do Sindicato Realizou uma Reunião dia 22 de Setembro as 09h:00 com empresas com mais de 100 empregados colocando a posição de ser aplicado os 11.01% a partir de 01 de setembro 2008,das quais as empresas Huziteka, Huzicromo,Nakayone ,Kikuchi, concordaram com a proposta. Acima do teto = R$ 470,68 = 11,01%.

Ate o fechamento desta edição não tínhamos uma posição
da empresas Siadrex que participou da Reunião
Não Compareceram na Reunião Representantes das Empresas Autocam,Leoni e Schadek.
Já no caso das empresas com até 100 empregados, o reajuste será integral, ou seja, 11,01%, a partir da data-base da
categoria (1º de setembro).
Acima de R$ 4.275.00 será paga uma parcela fixa no valor
de R$ 470.00. O piso salarial tiveram um aumento expressivo e passarão de R$ 607,20 para R$ 715.00 (aumento de
17,76% - empresas com até 100 empregados) .
Ao todo são 115 mil metalúrgicos que trabalham nas fábricas do Grupo 3, que são representados por 12 sindicatos
filiados à FEM-CUT em todo o Estado. A data-base da categoria é 1º de setembro.
Reunião realizada no Sindicato com as empresas do G3

Grupo 8:
Sindicato Patronais:
Sindicato Nacional das Indústrias de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos
Sindicato da Indústria de Refrigeracao, Aquecimento e Tratamento de Ar no Estado de Sao Paulo
Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários
Sindicato da Indústria de Artefatos de Metais não Ferrosos no Estado de São Paulo
Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não-Ferrosos do Est.de São Paulo
Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não-Ferrosos do Est.de São Paulo
Sindicato da Indústria de Artefatos de Ferro, Metais e Ferramentas em Geral do Estado de São Paulo
Sindicato das Indústrias de Balanças, Pesos e Medidas de São Paulo
Proposta do grupo 8 Aprovada em Assembléia
Reajuste salarial de 11% (7,78% de INPC — referente ao período de 13 meses, ou seja, alterou a data-base da categoria, de
agosto, para setembro já neste ano 2008 e mais 3% de aumento real).
Os pisos salariais também tiveram reajustes e oscilaram entre 11% e 12% (veja tabela abaixo). Este reajuste será concedido
para os salários até o teto de R$ 4.270,00. Para os salários superiores ao teto acrescenta a parcela fixa de R$ 469,70.
Os pisos salariais também tiveram reajustes e oscilaram entre 11% e 12% (veja tabela abaixo).
Reajustes de 12%,(para empresas com até 50 empregados) de 641,52R$ para 719,00R$,
11% (para empresas de 51 a 500empregados ) de 686,67R$ para 762,00R$
11,% (para empresas acima de 500empregados) de 758,00R$ para 841,00R$.
Outra novidade que para a categoria metalúrgica cutista simboliza uma grande conquista foi à mudança da data-base do
setor de 1º de agosto, em vigor hoje, para 1º de setembro em 2008. Sendo este ano composição do Reajuste em 13 meses.

Proposta do grupo Fundição Aprovada em Assembléia
Reajuste salarial de 10,5% (7,15% referente ao INPC da data-base da categoria, 1º de setembro e mais 3,13% de aumento
real).
Já nos pisos da categoria, o grupo patronal ofereceu 11,01% (3,6% de aumento real).
neste setor existem duas faixas de pisos:
empresas com 350 empregados pagam R$ 686,00 vai para R$761,70.
E acima de350 empregados o piso sai de, R$ 823,00 vai para R$913,53.
Reajuste a Partir de 1 de Setembro.

Página 4

Somos Fortes Somos

Continuam aberta as inscrições para a Festa do Dia das Crianças
Continuam abertas as inscrições para a Festa do dia 12 de outubro voltada para as crianças e em homenagem ao dia da
padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida. As inscrições seguem até o dia 30 de setembro. No próximo sábado dia
27 de setembro, o Sindicato e as sub-sedes estarão abertos das 8:00 ao meio dia para receber as inscrições.
ATENÇÃO: NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO NO PRAZO DAS INSCRIÇÕES, E TAMBÉM NÃO SERÃO PASSADAS
INFORMAÇÕES POR TELEFONE.
Para participar da festa basta o associado seguir as seguintes regras ao abaixo:

Hydro Alumínio é a grande Campeã do Campeonato de Society
dos Metalúrgicos edição de 2008

Equipe Hydro Alumínio Campeã

Equipe Emicol Vice Campeã

A Secretaria de Esportes do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região, agradece a participação de todas as equipe, pelo brilhantismo do campeonato. O Campeonato Society foi marcado pelo
espírito de competitividade, equipe, companherismos e acima de tudo um excelente futebol. A
todos nossos parabéns.

IV - Campeonato de Futsal dos
Metalúrgicos em Boituva
A Secretaria de Esportes do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e
Região, abre as inscrições para o IV Campeonato de Futsal dos
Metalúrgicos para os associados da cidade de Boituva.
As inscrições começam no dia 24 de setembro e seguem até 16
e outubro e poderão ser feitas na sub-sede do Sindicato na cidade
de Boituva em horário comercial. Já o Congresso Técnico
acontecerá no dia 24 de outubro às 19h na sub-sede de Boituva.
A sub-sede do Sindicato dos Metalúrgicos em Boituva fica na
rua Professor José Atalla Júnior , 281, centro, Boituva. Atenção:
Não serão passadas informações por telefone.

Inscrições para o Festival de Campo seguem até dia 26 de outubro
Continuam abertas as inscrições para o Festival de Futebol de Campo, os
interessados poderão realizar as inscrições até o dia 26 de outubro em horário
comercial na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu em horário comercial.
Já o Congresso Técnico vai acontecer no dia 27 de outubro às 9h no CRM na
rua Francisco de Farias, 21 Vila Progresso.

Metalúrgicos (as) uni – vós
A luta continua.

