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Editorial
Assim pensa o Sindicato!

A construção
da nossa nova
história já
começou!
Há mais de 28 anos nascia na
categoria metalúrgica o anseio por
um Sindicato legítimo, representante da classe trabalhadora.
Durante o crescimento e amadurecimento desse Sindicato muitas coisas aconteceram, a chapa 2
de 1985, que foi combatida violentamente pelos que permaneciam
agarrados à ideia subserviência
aos patrões; a de 1889 da mesma
forma, não conseguiu nem mesmo
disputar a eleição.
No final da década de 90 se
inicia uma nova onda, a partir dos
companheiros e companheiras na
Volkswagen, e nesse momento
ninguém mais na categoria suportava a falta de representatividade
da direção do Sindicato de então.
Dessa forma o nascimento de
uma nova história em São Carlos
era uma questão de tempo. Em
2005 a composição, e cinco anos
depois a vitória incontestável da
transparência, democracia e organização colocou o Sindicato de volta sob a vontade dos trabalhadores.
O 1° Congresso representa a
emancipação definitiva da entidade, o momento em que os
trabalhadores decidem o que
querem do Sindicato e tem nas
mãos o seu futuro.
Nós que hoje estamos na direção da entidade temos um orgulho
imenso de poder proporcionar e
participar desse momento.
Cada delegada e delegado,
observador ou convidado, devem
saber que esse é um momento
histórico e se orgulhar também por
estar construindo o futuro da categoria, para nós e para as próximas
gerações de metalúrgicos.
Vida longa e cheia de sucesso ao
Sindicato dos Metalúrgicos de São
Carlos e Região.
Um excelente congresso a todas e todos!

Erick Silva

Presidente do Sindicato
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ORGANIZAÇÃO

CIPA é o primeiro passo para a organização no local de trabalho

FEM-CUT/SP realiza
formação para cipeiros
A Secretaria de Formação da Federação dos Metalúrgicos da CUT (FEM-CUT/SP) realizou nos dias 06 e 07 de
julho, na Sede do Sindicato, um curso
para os trabalhadores recentemente
eleitos cipeiros na base.
A atividade foi coordenada pelo
formador voluntário do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, Silvio César do
Nascimento.
Esse primeiro módulo do curso de
formação debateu o atual papel dos
cipeiros diante das novas relações sociais e sindicais, e aprofundou o conhecimento e compreensão do projeto do
Sindicato, Federação e Confederação
para a classe trabalhadora.
Uma das prioridades do Sindicato é
com a saúde e segurança do trabalhador
e a formação para os cipeiros é importantíssima porque é o primeiro passo

Esse foi o primeiro módulo do curso de formação
para cipeiros(as) realizado pela FEM-CUT/SP

para a organização no local de trabalho.
O segundo módulo do curso, promovido pela Secretaria de Formação

LUTA CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO

da FEM-CUT/SP, será realizado no
próximo mês. As datas serão divulgadas no site e jornal do Sindicato.

trabalhadores voltarão às ruas no dia 06

CUT e outras 7 centrais
decidem novas manifestações

No dia 04/07, os trabalhadores de São Carlos participaram do Dia Nacional de
Mobilizações, organizado pela Subsede da CUT/SP

No dia 12/07, a CUT e outras sete
centrais sindicais se reuniram em São
Paulo, para avaliar o Dia Nacional de
Mobilizações, realizado em 11 de julho, e definir os próximos passos. Foi

consenso entre todos os sindicalistas
que as manifestações foram um sucesso, com mobilizações nos 27 estados
do País e em centenas de cidades do
interior, o que contribuiu para reafir-

mar e dar mais visibilidade à pauta
da classe trabalhadora. Além disso, os
atos deram ao movimento sindical mais
condições de negociar com o governo
e o Congresso Nacional, onde todos os
projetos de interesse dos trabalhadores
são engavetados.
No dia 6 de agosto serão realizados
atos contra a terceirização nas portas
das federações patronais em todas
as capitais do Brasil e também nas
confederações de empresários (CNI,
CNC, CNC), em Brasília. O objetivo é
pressionar os empresários a retirar
da pauta da Câmara dos Deputados
o Projeto de Lei 4330, que pretende
ampliar a terceirização e jogar no lixo os
direitos trabalhistas conquistados com
tanta luta por todos nós. Sem pressão,
o projeto pode ser aprovado e trazer
graves prejuízos à classe trabalhadora.
Na reunião também foi acordado
entre todos os dirigentes dar um prazo ao governo e ao Congresso para
atender as reivindicações ou abrir um
processo de negociação. Caso isso não
aconteça, decidiram marcar uma paralisação nacional no dia 30 de agosto.

CAMPANHA SALARIAL 2013

Negociação com Grupo 3 começa dia 01/08
A negociação da Campanha Salarial
dos metalúrgicos da CUT inicia na próxima quinta-feira, dia 1º de agosto. A
Federação dos Sindicatos Metalúrgicos
da CUT/SP (FEM-CUT/SP) se reunirá
com a bancada patronal do Grupo 3
(que representa os setores de autopeças, forjaria e parafusos, às 10h, na
sede do Sindipeças, em Santo Amaro.

A data-base da categoria é 1º de
setembro e dos 206 mil metalúrgicos
em Campanha na base da FEM, cerca
de 51 mil trabalham nas empresas dos
setores do G3.
A direção do Sindicato participou da
entrega das pautas de reivindicações
para todas as bancadas patronais no
dia 4 de julho, após a realização de um

grande ato em frente à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).
As principais reivindicações são 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.
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Inédito na história do Sindicato, trabalhadores decidirão sobre as ações do Sindicato

1º Congresso dos Metalúrgicos
começa no dia 02/08

1ª plenária para o congresso debateu a política industrial que queremos

O 1º Congresso dos Metalúrgicos
de São Carlos e Região “A categoria
construindo uma nova história com a
sociedade” será realizado nos dias 02,
03 e 04 de agosto, em Cajamar-SP.
Inédito na história do Sindicato, o
evento reunirá 150 trabalhadoras e
trabalhadores durante três dias para
debater, propor e decidir sobre as
ações do Sindicato.
Segundo o presidente do Sindicato,
Erick Silva, o congresso é o momento
de decisão sobre os rumos e diretrizes
a serem seguidos pela entidade. “Este
evento é o maior e mais qualificado espaço de discussão, é a instância máxima de

DENÚNCIA

democracia e muito nos orgulha poder
realizá-lo, pois reforça o compromisso
desta direção com a transparência e o
respeito pelos metalúrgicos”, destaca ele.
Além dos trabalhadores na base,
o congresso contará também com a
participação de representantes de movimentos sociais da cidade. “Além de
debater como os trabalhadores podem
construir e ampliar sua organização no
local de trabalho, vamos discutir também como o Sindicato pode participar
de ações que vão além das fábricas,
buscando soluções de problemas que
sejam comuns a toda sociedade e não
somente do metalúrgico”, explica Erick.

Metalúrgicos reivindicam
melhores condições de trabalho

Além das formações, cinco debates preparatórios com a categoria, foram realizados

No dia 02, na parte da manhã, os
participantes terão uma oficina de
comunicação e formação com o tema
“A democratização da mídia”. Já a tarde, partem para a Escola Sindical, em
Cajamar - SP, onde serão realizadas as
demais atividades do congresso.
Preparação da categoria
A direção do Sindicato promoveu cinco plenárias preparatórias para debater

política industrial, organização no local de
trabalho, saúde e segurança, cidadania,
estrutura sindical brasileira e sustentação
financeira da entidade. A partir desses
temas, propostas foram construídas e
serão apresentadas no congresso.
Um curso de formação política-sindical também foi realizado, em
três módulos, para os participantes e
demais interessados.

PLR NÃO É ESMOLA

Engemasa não quer negociar
PLR com o Sindicato

Trabalhadores na Jemac participam
de plenária no Sindicato

Sindicato convoca trabalhadores para debater o tema no dia 31/07

Plenária realizada na sede do Sindicato

Em plenária realizada no dia 23/07,
na Sede do Sindicato, os trabalhadores
na Jemac, discutiram alguns problemas relacionados à higiene, saúde e
segurança, que vem enfrentando e
decidiram encaminhar uma pauta de
reivindicações à empresa.
Na pauta os metalúrgicos reivindicam uma iluminação adequada no
local de trabalho, o que tem prejudicado a visão de alguns; solicitam
mascaras adequadas para os soldadores; e denunciam que a limpeza dos
banheiros e do chão da fábrica tem

sido feita pelos próprios.
Os dirigentes do Sindicato já encaminharam a pauta e estão aguardando
o agendamento de uma reunião com a
direção da empresa.
É lamentável ver as condições que
alguns patrões submetem os trabalhadores, porém, a iniciativa desses
companheiros na Jemac em lutar para
mudar isso é o mais importante, que
ao invés de sofrerem calados, denunciaram ao Sindicato e reivindicam
o que tem de direito, condição de
trabalho digna!

Em mais uma atitude de desrespeito
com os trabalhadores e com o Sindicato, a direção da Engemasa liberou
no dia 20/07/2013 o pagamento da 1ª
parcela de PLR de 2013 sem qualquer
discussão.
O Sindicato já havia solicitado reunião com a direção da empresa deste
o dia 01/02/2013, mas não havíamos
recebido nenhuma resposta. Agora a
empresa resolve de ultima hora e de
forma unilateral pagar a 1ª parcela
da PLR.
Primeiro queremos deixar claro
aos trabalhadores na Engemasa e de
qualquer empresa da base, que não
concordamos e não aceitamos este tipo
de tratamento dos empresários para
com os trabalhadores de São Carlos
e região. Segundo, sempre procuramos dialogar e tentamos propor uma
agenda de negociações para podermos
avançar nas questões de maior interesse para os trabalhadores.

Queremos deixar bem claro que a
PLR é uma conquista para os trabalhadores, desde que respeite as melhores
condições para isto. Da maneira como
está sendo feita pela diretoria desta
empresa, sem ouvir os maiores interessados que são os trabalhadores,
não é PLR é esmola, um cala boca do
patrão que dá a impressão de querer
dizer: “toma aí algum para vocês nos
deixarem em paz e não encherem o
nosso saco”.
Voltamos a dizer que o acordo de
PLR que defendemos como mais justo
é aquele onde todos os trabalhadores,
independente de seu cargo e salários
recebam o mesmo valor.
Vamos defender este modelo com
garra e disposição , para isso precisamos do apoio de todos os trabalhadores na Engemasa.
No próximo dia 31/07, uma assembleia com os trabalhadores, será realizada às 17h30, na Sede do Sindicato.
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