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Plenária define Eixo da Campanha Salarial 2013
Metalúrgicos (as) participem das assembleias,
confiram os Editais de Convocação nas páginas 3 e 4.

Metalúrgicos do Estado de São
Paulo estiveram reunidos, na sede
da Federação Estadual dos Metalúrgicos filiados a CUT, em São
Bernardo do Campo, onde definiram a pauta da Campanha Salarial

2013. Várias contribuições e discussões foram apresentadas e debatidas.
Na plenária, que contou com a
presença dos diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Re-

30 anos da CUT será
comemorado com
festa
Para comemorar os 30 anos da Central Única dos
Trabalhadores, o Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e
Região, realizará no próximo dia 14 de julho uma
grande festa no CRM (Centro Recreativo dos Metalúrgico).
Haverá um debate com os presidentes da FEM/CUT
e da CNM/CUT, sobre Organização no Local de Trabalho e os 30 anos da entidade. Além de vários brindes que serão sorteados durante o dia. Saiba como
participar e se inscrever na página 04.

gião, ficou decidido que a entrega da pauta da Campanha para as
bancadas patronais, será no dia 4
de julho, na FIESP em São Paulo.
Confira matéria completa na
página 03.
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Palavra da Diretoria
Companheiro (as)
Estamos nos aproximando da
entrega da Pauta da nossa Campanha Salarial 2013, com isso,
tem início a nossa luta pelo aumento real + a reposição do
INPC (Índice Nacional de Preço
ao Consumidor) e a ampliação e
manutenção das Cláusulas Sociais da Convenção Coletiva do
ramo Metalúrgico Cutista do Estado de São Paulo.
Nós nunca tivemos uma Campanha Salarial fácil, sempre enfrentamos muitos obstáculos e
uma força muito grande do patronato, que quer precarizar nossa mão de obra e não deixar que
avancemos em nossos direitos.
Este ano com certeza, a patrão-

zada usará o discurso político,
como forma de travar as negociações. Temos que ficar atentos e não
caírmos nesse discurso elitista.
Na verdade esse discurso tenta
voltar àquela política governamental que só favorecia a classe patronal e sempre fez dos trabalhadores (as) apenas um número e um
objeto de produção.
O quê os patrões não falam, são
as ações da Presidenta Dilma favorecendo a produção nacional,
como por exemplo, a redução da
tarifa de energia elétrica e a desoneração da folha de pagamento e a
redução do IPI.
É necessário que estejamos unidos e mais uma vez, mostremos
aos patrões nossa capacidade de
mobilização, para juntos vencer-

mos esse discurso e voltar a um
passado que só oprimia e desrespeitava a classe trabalhadora.
Há dez anos, quando um trabalhador, retirante nordestino, que
passou fome e traz consigo as marcas da opressão capitalista subiu
a rampa do Palácio do Planalto, é
que os trabalhadores (as) conquistaram o poder de compra. Desta
forma, puderam consumir, comprar sua casa própria e seu carro,
além de poder adquirir produtos
que antes era impossível de se
pensar na casa de um metalúrgico
(a). É por isso que precisamos ficar unidos, para continuar avançando na conquista dos nossos
direitos.
Se os patrões usarem o discurso da crise internacional, a respos-

ta é uma só: metalúrgicos (as)
não apostou em bolsas e tão pouco arriscou seu patrimônio em
negociações financeiras.
Finalizando companheiros
(as), é muito importante que fique claro para a bancada patronal, que nós não vamos retroceder um passo no que já conquistamos. Não adianta vir impor
condições nas negociações, para
discutir a Campanha Salarial.
Vamos discutir uma Campanha
que contemple reposição do
INPC, aumento Real e a valorização dos pisos do setor metalúrgico.
Somente a união, organização
e mobilização nos trarão à vitória. Sigamos juntos rumo à vitória companheiros (as)!

INPC variou 0,35% em maio
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC apresentou variação de
0,35% em maio, abaixo do resultado de 0,59% de abril em 0,24 ponto percentual. Os produtos alimentícios apresentaram variação de 0,27% em maio,
e os não-alimentícios aumentaram 0,38%. Em abril, os resultados ficaram em
0,97% e 0,43%, respectivamente. Veja a evolução do INPC mensalmente
desde setembro até maio comparado com o ano passado GRÁFICO 1, com as
estimativas do Banco Central para os meses de junho (0,3%) e julho (0,31%).
Dentre os índices regionais, o maior foi o de Recife (0,69%), onde os alimentos subiram 1,17%%, pressionando a taxa do mês. O menor foi o de
Belém (-0,14%), com os alimentos apresentando queda de 0,66%. São Paulo
teve variação de 0,23%, como mostra a TABELA 1.
De Setembro (data-base dos metalúrgicos) até maio a inflação acumulada
registrou 5,74%.
A inflação acumulada em nove meses é superior às verificadas nos mesmos
períodos de 2010 (4,55%) e 2012 (4,20%). Porém é consideravelmente inferior à verificada no período 2011 (6,71).

Companheiros (as), mesmo com
toda luta que o movimento sindical
exerce perante nossos governantes e
parlamentares, buscando novas conquistas e direitos trabalhistas. Nossa
classe muitas vezes não consegue avançar naquilo que é nosso maior objetivo, que é o cumprimento da pauta da
classe trabalhadora.
Infelizmente não possuímos uma
chapa pura no planto federal. O governo da presidenta Dilma é composto por
algumas coalizões, que permiti a ela realizar seu governo. Isso faz com que

TABELA 1 – Índices regionais (INPC)

A força do voto

tenhamos sempre uma razão a mais para
continuar a lutar.
Mas fora isso, temos um grande entrave quando a questão é a aprovação
do Congresso Nacional. Como podemos
ver no gráfico, a classe empresarial, ou
seja, os patrões possuem 273 deputados, enquanto nós do movimento sindical, temos apenas 91 deputados que
defendem nossos interesses.
A bancada empresarial, quando pode
se juntar com outra, impedindo que
qualquer projeto dos trabalhadores
avancem.

Desta forma, fica clara a importância de fazermos mais deputados
que lutem por nossa bandeira. Um exemplo muito claro de como é essa
trava aos projetos trabalhistas, são as 40horas
semanais, que há anos
estamos lutando para
que entre em pauta e
Fonte: Diap
não conseguimos por
puro corporativismo dos empresários. so voto, para podermos avançar na luta
Fica mais que evidente a força do nos- de nossa classe trabalhadora.
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Metalúrgicos aprovam pauta da
Campanha Salarial 2013
No dia 7 de junho, aconteceu na seda da (FEM) Federação Estadual dos Metalúrgicos Filiados a CUT, em
São Bernardo do Campo, a
Plenária Estatutária da Campanha Salarial 2013.
Durante a plenária, os dirigentes dos 14 sindicatos
filiados no Estado aprovaram
as principais reivindicações:
reposição integral da inflação e aumento real; valorização nos pisos salariais; redução da jornada de trabalho, sem redução de salário,
a ampliação e unificação de
direitos em Convenção Coletiva de Trabalho.
A data-base é 1º de setembro e cerca 206 mil metalúrgicos estarão em Campanha.
“A nossa Campanha é uma
referência para o Brasil. Negociaremos com os patrões
a unificação dos direitos sociais de todos os grupos patronais, visando ampliá-los.
Enfrentaremos um ambiente de negociação difícil, mas
faremos uma Campanha de
luta e resistência”, afirma o
presidente da FEM-CUT/SP,
Valmir Marques da Silva,

(Biro Biro).
Durante a Plenária Estatutária, os dirigentes propuseram sugestões de cláusulas
sociais novas que serão entregues às bancadas patronais
As propostas de direitos novos vieram das Plenárias Regionais da FEM, ocorridas em
Pindamonhangaba, Matão,
Salto e ABC, e possuem características do “chão de fábrica”, ou seja, tratam de temas essenciais e carências dos
trabalhadores no dia a dia.
Alguns exemplos são: a garan-

tia de emprego ao empregado
em situação pré-cirúrgica; a
garantia ao empregado com
dependente deficiente; atestado de acompanhante, valendo como atestado médico
para os responsáveis de crianças até 12 anos em consulta médica e internação hospitalar; e garantia ao empregado com doenças graves.
O ato de entrega da pauta
da Campanha ocorrerá no prédio da FIESP, na Avenida Paulista em São Paulo, no dia 4
de julho. (Agência FEM-CUT/
SP - Viviane Barbosa)

Eixo da Campanha
Salarial 2013
- Reposição integral da inflação e
aumento real.
- Valorização nos pisos
salariais.
-Redução da jornada de Trabalho Sem
Redução de Salário.
- Ampliação e unificação de direitos em
Convenção Coletiva.

Inscrições abertas para o XV Campeonato de Futsal dos Metalúrgicos de Itu e Região
Os companheiros que desejarem participar do XV Campeonato de Futsal
dos Metalúrgicos de Itu e Região poderão efetuar sua inscrição no período
de 18 de junho a 19 de julho. O Congresso Técnico acontecerá no dia 20 de
julho às 9h na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região, localizado na Rua Euclides da Cunha, 127 centro Itu.
O início do campeonato está programado para o dia 4 de agosto no CRM
(Centro Recreativo dos Metalúrgicos).

Edital de Convocação
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e
de Material Elétrico de Itu, Porto Feliz, Boituva e Cabreúva, CONVOCA
Todos os Trabalhadores Associados e Não Associados a entidade, para a
Assembléia Geral Extraordinária, que realizar-se-á no dia 20 de Junho de
2013, às 17:00 horas em primeira convocação, e às 18:00 horas em segunda convocação na Sub Sede Social do Sindicato, à Rua Prof° Atala Junior,
n° 281 – Centro, em BOITUVA, Estado de São Paulo, com a seguinte ordem
do dia:
A) Leitura, discussão e deliberação sobre a Ata da Assembléia Geral anterior;
B) Leitura e discussão da pauta de reivindicações da Campanha Salarial/
13 (cláusulas de natureza social e econômica), que será encaminhada a
Entidade Sindical Econômica; Montadoras, Autopeças, porcas e parafusos;
GRUPO 2, GRUPO XIX-III-8, GRUPO XIX-III-10, Fundição e Estamparia,
para a próxima data base da categoria metalúrgica;
D) Autorização para a diretoria celebrar Convenção, e/ ou Acordo, e/ou,
bem como instaurar Dissídio Coletivo;
E) Outros Assuntos de interesse da categoria.
Itu, 13 de junho de 2013.

Edital de Convocação
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e
de Material Elétrico de Itu, Porto Feliz, Boituva e Cabreúva, CONVOCA
Todos os Trabalhadores Associados e Não Associados a entidade, para a
Assembléia Geral Extraordinária, que realizar-se-á no dia 19 de Junho de
2013, às 17:00 horas em primeira convocação, e às 18:00 horas em segunda convocação na Sub Sede Social do Sindicato, à Rua Cons.Manoel Dias
de Toledo, n° 394 – Cidade Jardim, em PORTO FELIZ, Estado de São Paulo,
com a seguinte ordem do dia:
A) Leitura, discussão e deliberação sobre a Ata da Assembléia Geral anterior;
B) Leitura e discussão da pauta de reivindicações da Campanha Salarial/
13 (cláusulas de natureza social e econômica), que será encaminhada a
Entidade Sindical Econômica; Montadoras, Autopeças, porcas e parafusos;
GRUPO 2, GRUPO XIX-III-8, GRUPO XIX-III-10, Fundição e Estamparia,
para a próxima data base da categoria metalúrgica;
D) Autorização para a diretoria celebrar Convenção, e/ ou Acordo, e/ou,
bem como instaurar Dissídio Coletivo;
E) Outros Assuntos de interesse da categoria.
Itu, 13 de junho de 2013.
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Grande festa comemorará 30 da CUT
Metalúrgicos de Itu e Região estão preparando um grande evento para celebrar os 30 anos da Central Única dos Trabalhadores.
No mês de junho a CUT (Central cional dos Metalúrgicos filiados a dicato e nas Subsedes, das 8h às 12h.
Poderão participar da Festa de 30
Única dos Trabalhadores), comple- CUT), Paulo Cayres e com o presidentará 30 anos de lutas, conquistas e te da FEM-CUT/SP (Federação Esta- anos da CUT, os associados (as) que
dual dos Metalúrgicos filiados a CUT), além dos seus dependentes poderão
muitos desafios vencidos.
inscrever mais duas crianças até 12
Para marcar essa data, o Sindicato Valmir Marques (Biro-Biro).
A participação dos associados (as) anos, pai, mãe, sogra e sogro.
dos Metalúrgicos de Itu e Região
Para os associados (as) das cidades
realizará no dia 14 de julho, uma e seus dependentes acontecerá da
mesma forma com que vem ocorren- de Boituva, Porto Feliz e Cabreúva,
grande festa.
O evento será realizado no CRM do a Festa do 1º de Maio – Dia do será oferecido ônibus de ida e volta.
O término da festa será às 16h e du(Centro Recreativo dos Metalúrgicos) Trabalho.
As inscrições poderão ser feitas na rante todo dia haverá shows e sorteie a partir das 9h, quando serão abertos os portões. Haverá ainda um de- sede do Sindicato e nas Subsedes, no os de 24 brindes como: bicicletas,
bate sobre Organização no Local de período de 17 de junho a 10 de julho, DVD´s, liquidificadores, cafeteiras, esTrabalho e os 30 anos da CUT, com das 8h às 12h e das 13h às 17h. Nos premedores de frutas, multiprocessado- comemore conosco os 30 anos da CUT
Central Sindical mais representativa do
os seguintes debatedores: presiden- sábados dias 29 de junho e 06 de ju- res, ferros elétricos, e caixas de som.
Venha, participe! Traga sua família e Brasil e a maior da América Latina.
te da CNM-CUT (Confederação Na- lho, haverá plantão especial no Sin-

Edital de Convocação
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas
e de Material Elétrico de Itu, Porto Feliz, Boituva e Cabreúva, CONVOCA
Todos os Trabalhadores Associados e Não Associados a entidade, para a
Assembléia Geral Extraordinária, que realizar-se-á no dia 21 de Julho de
2013, às 17:00 horas em primeira convocação, e às 18:00 horas em segunda convocação na Sub Sede Social do Sindicato, à Rua Gaxinduva, n°
103 – Bairro Centro, em CABREÚVA, Estado de São Paulo, com a seguinte ordem do dia:
A) Leitura, discussão e deliberação sobre a Ata da Assembléia Geral
anterior;
B) Leitura e discussão da pauta de reivindicações da Campanha Salarial/13 (cláusulas de natureza social e econômica), que será encaminhada a
Entidade Sindical Econômica; Montadoras, Autopeças, porcas e parafusos; GRUPO 2, GRUPO XIX-III-8, GRUPO XIX-III-10, Fundição e Estamparia, para a próxima data base da categoria metalúrgica;
D) Autorização para a diretoria celebrar Convenção, e/ ou Acordo, e/
ou, bem como instaurar Dissídio Coletivo;
E) Outros Assuntos de interesse da categoria.
Itu, 13 de junho de 2013.

Edital de Convocação
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e
de Material Elétrico de Itu, Porto Feliz, Boituva e Cabreúva, CONVOCA
Todos os Trabalhadores Associados e Não Associados a entidade, para a
Assembléia Geral Extraordinária, que realizar-se-á no dia 22 de Junho de
2013, às 09:00 horas em primeira convocação, e às 10:00 horas em segunda convocação na Sede Social do Sindicato, à Rua Euclides da Cunha, n°
127 – Centro, em ITU, Estado de São Paulo, com a seguinte ordem do dia:
A) Leitura, discussão e deliberação sobre a Ata da Assembléia Geral
anterior;
B) Aprovação de pauta de reivindicações da Campanha Salarial/13 (cláusulas de natureza social e econômica), que será encaminhada a Entidade
Sindical Econômica; Montadoras, Autopeças, porcas e parafusos; GRUPO
2, GRUPO XIX-III-8, GRUPO XIX-III-10, Fundição e Estamparia, para a
próxima data base da categoria metalúrgica;
D) Autorização para a diretoria celebrar Convenção, e/ ou Acordo, e/
ou, bem como instaurar Dissídio Coletivo;
E) Outros Assuntos de interesse da categoria.
Itu, 13 de junho de 2013.

