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Esporte
Companheiros (as) que vão participar do
XVI Campeonato de Futsal e do IV Campeonato de Futsal Feminino dos Metalúrgicos de
Itu e Região. O Congresso Técnico acontecerá no dia 20 de julho às 9h para o Campeonato de Futsal Masculino e às 10h para o Campeonato de Futsal Feminino, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região, localizado na Rua Euclides da Cunha, 127 - centro Itu.
Os inícios dos campeonatos estão programados para o dia 18 de agosto no CRM (Centro Recreativo dos Metalúrgicos). Já o Campeonato de Futebol Society Master está previsto para o dia 28 de julho.

Sindicatos
nas ruas

Metalúrgicos(as),
Uni-vós!
Essa é a nossa luta.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região participou juntamente com os demais
sindicatos de Itu e Salto do Dia Nacional
de Lutas, realizado em 11 de julho e convocado pelas Centrais Sindicais do Brasil.
Para os Metalúrgicos de Itu e Região, o Dia
Nacional de Lutas teve início nas portas das
fábricas e culminou com um ato no centro
da cidade. Mais detalhes sobre as atividades do Dia Nacional de Lutas na página 3.
No dia 4 de julho, os metalúrgicos filiados a
CUT do Estado de São Paulo, realizaram na
sede da FIESP, localizada na Avenida Paulista,
a entrega da Pauta da Campanha Salarial.
Após a realização de um ato na Paulista, os
dirigentes sindicais realizaram no interior da
FIESP a entrega da Pauta para os grupos patronais. Acompanhe como aconteceu a entrega da Pauta da Campanha Salarial 2013 na
página 2.
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Palavra da Diretoria
Companheiros (as)

Iniciamos o mês de julho com
intensas atividades. No dia 4 de
julho, nosso Sindicato participou da entrega da Pauta da
Campanha Salarial, na FIESP,
localizada na Avenida Paulista em São Paulo. A classe patronal usará de pano de fundo
as questões econômicas para
travar as negociações. Usarão
de todos os artifícios possíveis,
apoiando-se em supostos índices inflacionários para derrubar nossa pauta, que além das
cláusulas econômicas, possui
as cláusulas sociais, onde vamos manter e avançar nos direitos.
Precisamos nos mobilizar, a
mídia possui um trabalho mui-

to grande, que tenta desqualificar o modelo de governo, que
há dez anos vem ampliando o
poder de compra dos trabalhadores (as) e proporcionando
uma melhor qualidade de vida
para todos. Nossa união mostrará mais uma vez, a força da classe trabalhadora em busca da
ampliação e manutenção dos
nossos direitos.
No dia 11 de julho, estivemos
nas ruas de Itu, em conjunto
com os sindicatos de Itu e Salto, participando do Dia Nacional de Lutas, convocado pelas
centrais sindicais. Saímos em
defesa da Pauta da Classe Trabalhadora em todo o país, cobrando do Congresso Nacional,
que coloque em votação vários
Projetos de Lei que beneficiam

a classe trabalhadora, além de
defender os direitos trabalhistas.
Nossa luta no dia 11 já deu resultado, pois estava prestes a ser
votado o Projeto de Lei 4030,
que regulamenta as terceirizações. Com os trabalhadores (as)
nas ruas, os deputados adiaram
a votação.
Por fim, no dia 14 de julho,
nosso Sindicato deu mais um
importante passo, em busca do
aprimoramento da luta em favor
aos companheiros (as). Durante a Festa de 30 anos da CUT, realizada no CRM (Centro Recreativo dos Metalúrgicos), os
trabalhadores(as), aprovaram o
modelo de CSES ampliando a
Organização no Local de Trabalho.
Esse modelo significa um

grande avanço na defesa dos
nossos direitos, pois possibilita que as discussões no chão
de fábrica sejam resolvidas
com uma agilidade maior. A
representatividade dos companheiros (as) é ampliada e com
isso mais diretores poderão negociar, discutir e buscar um
melhor entendimento, sobre
os problemas do cotidiano. As
soluções ou os caminhos a serem tomados, serão alcançados
de forma mais rápida.
Terminamos essa Palavra da
Diretoria, reforçando que é
hora de nos mobilizar para seguirmos rumo à conquista de
mais um projeto vitorioso, que
é a Campanha Salarial. Metalúrgicos (as). Vamos à luta certos da vitória!

Metalúrgicos entregam Pauta da
Campanha Salarial 2013
Os diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região, juntamente com dirigentes da FEM-CUT/SP e dos 14 sindicatos filiados entregaram no dia 4 de julho, a pauta
de reivindicações da Campanha Salarial
para as seis bancadas patronais na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP), situada à Avenida Paulista. Antes
da entrega, os sindicalistas realizaram um
ato de Lançamento da Campanha, que reuniu cerca de mil metalúrgicos de todo o Estado. A data-base da categoria é 1º de setembro, e estão em Campanha Salarial na
base da FEM 205,5 mil trabalhadores no
Estado.
Entre as reivindicações estão a reposição
integral da inflação, o aumento real no salário, a valorização nos pisos salariais, a redução da jornada de trabalho, sem redução de
salário e a ampliação e unificação de direitos em Convenção Coletiva de Trabalho.
Valmir Marques – Biro Biro – presidente da
FEM, destacou a unificação das cláusulas
sociais como ponto relevante da pauta.
“Elencamos os melhores benefícios de cada
Convenção e queremos unificá-los. Por
exemplo, a licença-amamentação. Conseguimos com negociação a extensão em oito dias
deste benefício para a mãe metalúrgica, mas
não são todos os grupos patronais que têm a
cláusula. Queremos que tenha em todos”,
disse o dirigente.
Segundo o presidente Biro Biro, muitas das
conquistas alcançadas pela categoria nos últimos dez anos estão superadas. “A Federação
tem por prática ouvir as reivindicações do
chão de fábrica para atender as demandas e se
aproximar de uma nova realidade”, afirma.

Metalúrgicos de Itu durante o ato de entrega da pauta

Lideranças
O ato de Lançamento da Campanha Salarial da FEM-CUT/SP reuniu cerca de mil metalúrgicos de todo Estado e reuniu lideranças do movimento sindical cutista, como os
presidentes da CUT/SP, Adi dos Santos Lima,
Paulo Cayres da CNM/CUT, o Secretário
Geral da CUT Nacional, Sérgio Nobre, o deputado federal (PT), Vicentinho, dirigentes
da FEM-CUT/SP e diretores e presidentes
dos 14 sindicatos metalúrgicos filiados à Federação no Estado. As negociações deverão
iniciar no final deste mês.
Campanha Salarial
FEM-CUT/SP 2013
Neste ano, a Campanha Salarial da FEMCUT/SP negociará com os seis grupos patronais a melhoria e ampliação das cláusulas
econômicas (aumento salarial e pisos) e sociais. Na base da Federação estarão em Campanha 205,5 mil metalúrgicos em todo o Estado e a data-base é 1º de setembro. A Federação representa 14 sindicatos metalúrgicos
filiados em todo o Estado. (Agência FEMCUT/SP)

Entrega da pauta aos grupos patronais

Direitos Ameaçados

Durante o protesto e entrega da pauta na
FIESP o Secretario Geral da CUT Nacional
Sérgio Nobre, alertou sobre o Projeto de Lei
4330 do deputado Federal e empresário Sandro Mabel (PMDB). Por ser um projeto nefasto que só vem para rebaixar os Direitos
dos Trabalhadores(as).
Foi votado uma moção de repúdio pelos
trabalhadores(as) em frente a FIESP(foto acima) ,
com o protesto o projeto foi barrado e não entrou
em votação. “Temos que ficar atentos e mobilizados para impedir, esta forma de terceirização que
precariza o trabalho, esse projeto atende os interesses exclusivamente dos empresários,” afirma
Dorival Nascimento, presidente dos Metalúrgicos de Itu e Região.
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Metalúrgicos de Itu e Região aprovam modelo de
Organização no Local de Trabalho
Dia 14 de julho de 2013. Uma data histórica para os Metalúrgicos de Itu e Região.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região realizou, no dia 14 de julho, uma grande festa para celebrar os 30 anos da CUT
(Central Única dos Trabalhadores). A festa
foi realizada no CRM (Centro Recreativo dos
Metalúrgicos), e reuniu milhares de pessoas.
No evento foi realizada uma plenária com
o tema: “Organização no Local de Trabalho”,
e contou com a presença do presidente da
CNM/CUT (Confederação Nacional dos
Metalúrgicos filiados a CUT) Paulo Cayres,
presidente da FEM/CUT-SP (Federação Estadual dos Metalúrgicos filiados a CUT) Valmir Marques - Biro Biro - e a Secretária Estadual da FEM para política das Mulheres
Andrea Souza.
Durante a plenária, os trabalhadores (as)
metalúrgicos (as) da base do Sindicato, puderam conhecer mais sobre o modelo de
CSES de Organização no Local de Trabalho.
Para Paulo Cayres, esse modelo propicia ao
trabalhador maior agilidade nas discussões
trabalhistas. “Com esse modelo, muitos problemas, que antes tinham que vir até o sindicato, já pode ser resolvido pelos comitês,
que ficam nas próprias fábricas e contam
com companheiros do sindicato que estão
lá para agilizar e dar uma resposta mais rápida ao trabalhador (a),” destacou Cayres.
Biro Biro ressaltou a importância deste
modelo para o aumento da representatividade dos trabalhadores (as). “O trabalhador
(a) fica mais representado no modelo de
CSES de Organização no Local de Trabalho,
pois serão mais diretores do Sindicato, que
o representarão. Aumenta a representatividade e a participação dos trabalhadores, junto as reivindicações. É um modelo que vem

Dorival Jesus do Nascimento Júnior - Presidente do SMI

dando certo em outros sindicato do Estado
de São Paulo,” afirma Biro Biro.
No seguimento feminino, a questão do gênero é mais valorizada, conforme argumenta Andrea Souza. “Com os comitês, abrimos
possibilidades de termos mais mulheres defendendo e garantindo os direitos do seguimento feminino dentro das fábricas. Há problemas, que por mais que os homens defendam as mulheres, sempre serão mais eficazes quando uma mulher sair em defesa da
outra, pois uma diretora muitas vezes, vivencia os mesmos problemas da companheira,”
relata Andrea Souza.
O diretor jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região, o advogado e metalúrgico Gilberto Leonel da Silva explanou,
aos companheiros presentes na plenária,
sobre nova composição da estrutura sindical e o processo eleitoral, no modelo de
CSES de Organização no Local de Trabalho.
Logo em seguida, o presidente do Sindicato Dorival Jesus do Nascimento Júnior, submeteu para aprovação dos companheiros
(as), o novo modelo de organização sindical, o qual foi aprovado por unanimidade.
Para o presidente do Sindicato, esse foi um
passo muito importante para toda categoria

Sindicatos nas ruas no
Dia Nacional de Lutas

Metalúrgicos na porta da fábrica

Os Metalúrgicos de Itu e Região iniciaram
ainda na madrugada da quinta-feira, dia 11
de julho, as atividades do Dia Nacional de
Lutas. Diretores do Sindicato foram para as
portas das fábricas e realizaram assembleias
com os trabalhadores (as), explicando a Pauta
da Classe Trabalhadora.
Às 9h30min, ao som do Hino Nacional Brasileiro e em conjunto com os sindicatos de
Itu e Salto, teve início um grande ato na Praça da Independência, após as falas dos presidentes dos sindicatos, aconteceu a passeata que percorreu as ruas do centro de Itu.
Durante o trajeto, os dirigentes sindicais ex-

Metalúrgicos no centro de Itu

puseram os pontos da Pauta da Classe Trabalhadora, com a entrega de boletins informativos, cujo conteúdo explicava o ato que estava
acontecendo. Os trabalhadores (as) do comércio, bem como a população em geral se demonstraram bastante receptivos. Muitos acompanharam a passeata nas portas das lojas e acenavam
com sinais positivos ao que estava sendo falado.
O ato terminou por volta do meio dia, quando
retornou à Praça do Carmo, os participantes do
Dia Nacional de Lutas entoaram o Hino Nacional Brasileiro, marcando o término das atividades conjuntas dos sindicatos de Itu e Região.

Dr. Gilberto Leonel da Silva - Dir. Jurídico do SMI

Metalúrgicos durante a votação

Metalúrgica de Itu e Região. “ Hoje consolidamos um importante passo para todos trabalhadores (as) metalúrgicas (os) de nossa
base. Com esse modelo podemos avançar na
luta e buscar maior representatividade em
defesa da classe trabalhadora junto aos patrões. Muitos abusos que são cometidos dentro das fábricas, poderão ser resolvidos pelos próprios companheiros (as), dando maior agilidade e ampliando as negociações em
defesa do trabalhador (a),” explica Nascimento.
Após a plenária, continuou a festa pelos
30 anos da CUT, com shows, sorteios de
brindes e bicicletas e muita diversão.

Conquista
Trabalhadores da empresa EMEB, aceitaram na última quarta-feira, dia 16 de
julho, a proposta de PLR, Cesta Básica e
estruturas de cargos e salários. Após
muito debate e organização, os trabalhadores (as) conquistaram estes benefícios e reconhecimento
A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região, parabeniza todos
os Trabalhadores(as) por ter participado
fortalecendo o debate e organização.
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Momentos da Festa de 30 anos da CUT

Associados e familiares chegando na festa

Associados (as) em assembleia

Paulo Cayres - Presidente da CNM/CUT

Ganhadora do sorteio

Brinquedos da festa

Entrada da festa

Andrea Souza - Sec. para Politicas das Mulheres FEM

Ganhador do sorteio

Coral Etern´Itália

Brinquedos da festa

Cadastramento para assembleia

Biro Biro - Presidente da FEM

Diversão e muita música na praça de alimentação

Sertanejo universitário com Adeilson e Fabiano

Sorteio

Demais fotos e a
relação dos
ganhadores dos sorteios
estão disponíveis em:
www.metalurgicosdeoitu.com.br
Ganhador do sorteio

Ganhador do sorteio

