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Editorial
Assim pensa o Sindicato!

O Sindicato
dentro da
fábrica
A Chapa 1 da CUT “Mais democracia, transparência e organização”
foi eleita para a direção do Sindicato,
com mandato de 2015-2019.
O compromisso assumido em
2010 pela direção da CUT, de democratização do estatuto da entidade,
dando reais condições aos trabalhadores de participarem das decisões
do Sindicato, foi cumprido e nesta
eleição, os metalúrgicos de São
Carlos implantaram mudanças importantes para a categoria, que agora passa a contar com os Comitês
Sindicais de Empresa (CSE) na base
e o Comitê Sindical dos Aposentados
(trabalhadores aposentados que
não estão mais na ativa).
Nosso objetivo é fortalecer
ainda mais a nossa organização e
isso se dá a partir do momento que
temos contato direto com o trabalhador. Acompanhar o metalúrgico
desde a hora que entra na fábrica
até o momento que sai; debater
seu cotidiano e as questões que
envolvem sua vida, como saúde,
educação, segurança, são questões
que consideramos necessárias, enquanto trabalhadores e cidadãos.
A eleição foi apenas uma etapa
para a consolidação dessa organização, que estamos construindo
há um bom tempo. As conquistas
vem com a luta do dia a dia, com
participação em assembleias, no
debate durante as campanhas salariais, nas rodadas de negociações
por PLRs, na luta contra demissões
em empresas da base, nas discussões do futuro de um determinado
setor econômico importante para
categoria, entre outros.
Sendo assim, ampliar as lutas e
avançar nas conquistas, depende
da participação e respaldo das
trabalhadoras e trabalhadores na
base. O dever dessa nova direção,
composta por 79 trabalhadores, é
exercer o papel de representação
da categoria com responsabilidade
e transparência, acima de tudo!

Erick Silva

Presidente do Sindicato

Expediente
“Jornal dos Metalúrgicos”
é uma publicação do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Carlos e Região

O movimento Outubro Rosa conscientiza sobre a prevenção do Câncer de Mama

SAÚDE

Metalúrgicas apoiam o
movimento Outubro Rosa

Dirigentes do Sindicato na Campanha Outubro Rosa

As Metalúrgicas de São Carlos
apoiam a Campanha Nacional Outubro
Rosa que acontece todo ano durante
o mês de Outubro. A campanha tem

CIDADÃO

Metodologia do “Futebol de Rua” tem como principio a inclusão social

ADESM promove a Cidadania
A ADESM (Associação Desportiva,
Educacional e Social dos Metalúrgicos)
com seu projeto social “Mais que futebol”, vem promovendo a cidadania e
inclusão social das crianças e adolescentes participantes.
Na metodologia do esporte “Futebol de Rua” destaca-se o jovem Rafael
Gilson Luz da Silva, 19 anos, que fez
parte do projeto “Mais que Futebol” e
hoje é mediador no “Futebol de Rua”,
ajudando no ensino do esporte a outras
crianças e adolescentes.
O Futebol de rua tem uma metodologia diferenciada do futebol
tradicional, baseia-se na forma de
conceituar e entender o futebol como
uma estratégia de transformação para
inclusão social. No jogo tem meninos
e meninas e acontece em três tempos:
No primeiro, são feitas as regras do
jogo, divisão de equipes, sistema de
pontuação, valores e acordos iniciais.
No segundo, acontece o jogo em si.
Já no terceiro tempo, as duas equipes
avaliam se os acordos iniciais foram
cumpridos.
De acordo com Rafael a metodologia aplicada no Futebol de Rua é impor-

SINDICATO CIDADÃO

Mundial de “Futebol de Rua”, em destaque o
mediador, Rafael Silva

tante para que as crianças e adolescentes criem valores sociais. “O Futebol de
Rua não é apenas competição, ele trata
de igualdade (gênero / social), respeito
e compreensão, não basta ser o melhor,
tem que ser solidário. Fazer parte do
projeto como aluno e hoje mediador
é muito gratificante, pois através do
projeto adquiri vários conhecimentos,
aprendi novas culturas“, diz ele.
Através do projeto da ADESM as

Eleição do Conselho
no bairro Villa São Jose II

Dirigentes do Sindicato participaram entre os dias 06 e 29 de outubro
da eleição para o Conselho Municipal

crianças e adolescentes tem a oportunidade de conhecer novas culturas,
Rafael participou de diversos campeonatos, inclusive da Copa América de
Futebol de Rua que aconteceu em 2014
em Buenos Aires, na Argentina.
Saiba mais sobre o projeto da
ADESM pelo nosso site no link: http://
metalurgicosdesaocarlos.org.br/
servicos/61-documentos/3169-adesm.
html

As eleições aconteceram
entre os dias 06 e 29 de outubro

Dirigentes do Sindicato
participam da eleição do
Conselho Municipal de Saúde
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como objetivo conscientizar sobre a
prevenção ao câncer de mama.
O câncer de mama é o mais comum
entre as mulheres no mundo e no Bra-

sil, depois do de pele não melanoma,
respondendo por cerca de 25% dos
casos novos a cada ano.
As mulheres devem ficar atentas
sobre a necessidade do diagnóstico
precoce deste tipo de câncer, desta
forma, todas as mulheres devem fazer
o autoexame das mamas, porém é
importante consultar um médico, com
prevenção e diagnóstico precoce, ele
pode ser curado.
A próxima Campanha Nacional é o
Novembro Azul, que alertará sobre o
câncer de próstata, considerado o mais
frequente no sexo masculino, depois
da melanoma.

de Saúde de São Carlos, realizada nos
bairros, Cidade Aracy, Vila São José I
e II, Vila Izabel, Água Vermelha, Santa
Felícia I e II, Santa Eudoxia e Redenção.
A escolha do Conselheiro de
Saúde faz parte do controle social
do SUS, e todos os Municípios tem a
obrigação de promover a eleição que
deve ser amplamente divulgada para
a comunidade. O SUS é um processo
em construção e precisa da participação dos usuários para fiscalizar e
acompanhar a política municipal de
saúde.

CLUBE DE CAMPO
DOS METALÚRGICOS
A Direção do Sindicato
informa que no
período de 01/01/2016
à 21/01/2016, o Salão
de Festas do Clube
NÃO será LOCADO,
pois estará fechado
para manutenção.
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Convenções de Trabalho (CCT) destacam avanços importantes

Metalúrgicos aprovam
Convenção Coletiva de Trabalho
As negociações da Campanha Salarial deste ano está chegando na reta
final e os metalúrgicos da CUT através da FEM-CUT/SP (Federação dos
Sindicatos de Metalúrgicos da CUT/
SP) já garantiram o reajuste salarial
pela Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) para os grupos 2, 8, Estamparia,
Fundição, Forjaria e parafusos.
As tratativas entre a FEM-CUT/SP
e as bancadas patronais não foram
fáceis, e as conquistas só foram possíveis após protestos e mobilizações
em todo o Estado.
Além das cláusulas econômicas foram negociadas também as cláusulas
sociais, e em alguns grupos como o G8

e G2 os trabalhadores conquistaram
avanços importantes como: valorização
do dirigente sindical, melhorias na segurança do trabalho, destacando o papel
do cipeiro e incremento na cláusula
de ampliação do efetivo de mulheres,
dentre outras.
A Direção do Sindicato acompanhou
as rodadas de negociações e a assinatura dos acordos da Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) que terá a vigência de 1
ano, ou seja, as cláusulas econômicas e
sociais valerão até 31 de agosto de 2016.
A data-base da categoria é 1º de
setembro e estão em campanha pela
FEM-CUT/SP, cerca de 200 mil metalúrgicos em todo Estado.

Sindicatos assinam CCT com G8 - foto: Beatriz Chaves/Mídia Consulte

SEM AVANÇOS

DATA-BASE 2015 ACORDOS FECHADOS

Grupo 2 (máquinas e eletrônicos) - 9,88%
(INPC) que será pago em duas parcelas:
7,88% retroativo a 1º de setembro e 2% em
fevereiro de 2016; Índice total sobre o 13º
salário e as férias.
Grupo 8 (trefilação, laminação de metais
ferrosos; refrigeração, equipamentos
ferroviários, rodoviários entre outros)
- 9,88% (INPC) que será pago em duas

EMPREGO

parcelas: 7,88% retroativo a 1º de setembro
e 2% em fevereiro de 2016;
Índice total sobre o 13º salário e as férias.

Estamparia - 9,88% (INPC) que será pago
em duas parcelas: 7,88% retroativo a 1º de
setembro e 2% em fevereiro de 2016;
Índice total sobre o 13º salário e as férias.
G3 (Forjaria e Parafusos) - 9,88% % (INPC);

Programa de Proteção ao Emprego
faz parte do plano de lutas da CUT

Trabalhadores na
Volkswagen aprovam
adesão ao PPE

Continua as tratativas no sentido de construir a assinatura da CCT nos próximos dias.
Fundição – Continua em negociação;
G10 (que reúne lâmpadas, equipamentos
odontológicos, iluminação, material bélico entre outros) - 9,88% % (INPC). Continua as tratativas no sentido de construir a
assinatura da CCT nos próximos dias.

CONQUISTA

Sindipeças - 7% e 8% de forma
escalonada e ainda parcelado em
duas vezes e propôs conversar em
janeiro (não se manifestou em alterar a proposta). Foram os únicos que
não apresentaram contrapropostas
aceitáveis, sendo as propostas apresentadas abaixo do da data-base da
categoria.

Mobilização e disposição de luta
dos trabalhadores garantiram reajuste

Trabalhadores na Ambar
aprovam reajuste salarial
e encerram greve
Em assembleia realizada pelo Sindicato no dia 23/10, os trabalhadores
na Ambar aprovaram o reajuste salarial referente a data-base 2015. Com
isso, a greve iniciada no dia 22/10 foi
encerrada após paralisação e mobilização da companheirada.
O vice-presidente do Sindicato,

Vanderlei Strano, destacou a importância da luta que garantiu o reajuste
salarial. “O nível de organização construído pelos trabalhadores com o Sindicato foi quem garantiu a conquista.
Os metalúrgicos na Ambar estão de
parabéns, pois não há conquista sem
luta”, destacou, ele.

Assembleia de aprovação do PPE com trabalhadores na Volkswagen – São Carlos

Os trabalhadores na Volkswagen de
São Carlos aprovaram no dia 28/09 a
adesão ao PPE (Programa de Proteção
ao Emprego), no qual reduz jornada
de trabalho e salário. O acordo foi
construído pelos metalúrgicos como
mecanismo para garantia de emprego
em momento de crise, solução para a
redução das demandas de produção.
Antes de proporem o PPE, outras
medidas de flexibilidade, como férias coletivas, aumento de férias normais, banco
de horas e o lay off foram utilizadas.
Outras plantas da Volkswagen em
São Bernardo do Campo (SP), Taubaté
(SP) e recentemente São José dos Pinhais (PR) aderiram o PPE. Nas quatro
fábricas, a redução será de 20% da
jornada e dos salários, sendo que o

rendimento do trabalhador cai pela
metade, em 10%.
A bancada patronal PSDB, DEM e
PTB tentou destruir o programa, no
qual sindicalistas e movimentos sociais
estiveram em Brasília protestando
contra a retirada de direitos. Após as
mobilizações o PPE foi aprovado no dia
14 de outubro, pela Câmara dos Deputados com alterações positivas e sem
retrocesso para os trabalhadores. A MP
segue agora para votação no Senado.
No 12º Concut os trabalhadores
aprovaram que o Programa de Proteção ao Emprego (PPE) faz parte do
plano de lutas da CUT, desta forma,
os trabalhadores devem estar unidos
e dispostos a lutar pela garantia de
empregos.

Trabalhadores na Ambar aprovam reajuste salarial

Redes Sociais
SITE: www.metalurgicosdesaocarlos.org.br
SIGA-NOS NO TWITTER: twitter.com/metalsaocarlos
FOTOS DOS EVENTOS NO FLICKR:
www.flickr.com/photos/metalurgicosdesaocarloseregiao
FACEBOOK: www.facebook.com/metalurgicosdesaocarloseregiao
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DEMOCRACIA

Documento repudia tentativa de impeachment e critica atual política econômica

Subsede da CUT entrega carta
aberta à presidenta Dilma
O coordenador da Subsede da
CUT em São Carlos, Edinaldo Ferreira, entregou no dia 14/10, uma
carta aberta à presidenta Dilma,
que esteve na cidade para a entrega
das 806 unidades habitacionais do
Minha Casa Minha Vida.
No documento entregue à presidenta, consta a posição contrária à
atual política econômica, que leva o
país à recessão e penaliza a classe
trabalhadora com o desemprego e
a perda de direitos.
A Subsede da CUT em São Carlos
abrange 24 municípios da região,
em 20 sindicatos de diversos ramos.
A carta na íntegra está disponível
na página da Subsede no Facebook
(facebook.com/subsedecutsaocarlos).

Congresso Nacional da CUT
define plano de lutas

Sindicato
participa do
12º Concut

Vagner Freitas, reeleito para a
presidência da CUT

Edinaldo Ferreira entrega carta à presidenta Dilma

FRENTE BRASIL POPULAR

Em defesa da democracia, da Petrobras e contra o ajuste fiscal

Caravana de São Carlos participa
de Dia Nacional de Lutas

São Carlos presente no Dia Nacional de Lutas

Composta por dirigentes sindicais,
trabalhadores e representantes de
movimentos sociais da região, a caravana, organizada pela Subsede da
CUT em São Carlos, participou do Dia
Nacional de Lutas, promovido pela

MOVIMENTO SINDICAL

Frente Brasil Popular, que aconteceu
no dia 03/10, em Ribeirão Preto-SP.
Os atos em defesa da democracia,
da Petrobras e contra o ajuste fiscal
foram realizados em todas as regiões
do estado paulista.

Em Ribeirão foi realizado um ato
público, que contou com apresentação teatral e uma feira de alimentos
orgânicos da agricultura familiar, produzidos em assentamentos da reforma
agrária. A mobilização, organizada
pela Subsede local, em parceria com
a de São Carlos, reuniu manifestantes
da região de Araraquara, Batatais,
Franca, Jaboticabal, São Joaquim da
Barra, Serrana e Sertãozinho.
Edinaldo Ferreira, coordenador da
Subsede São Carlos, destacou que a
crise criada para o derrubar o governo
tem prejudicado o país, principalmente os trabalhadores. “Não vamos pagar
a conta que a direita conservadora e
a mídia querem. Nós vamos às ruas
para garantir nossos direitos hoje e
sempre”, explicou.

O Sindicato dos Metalúrgicos de São
Carlos participou entre os dias 13 e 16 de
outubro do 12º Congresso Nacional da
CUT (CONCUT), realizado no Palácio de
Convenções do Anhembi, em São Paulo.
Na oportunidade o evento reuniu
2.435 sindicalistas de todas as regiões
do Brasil, sendo 1.015 mulheres e 1.410
homens, do campo e da cidade, e 219
sindicalistas de 71 países de todos os
continentes, no qual discutiram conjuntura política e econômica, debateram
estratégias e propostas concretas de
ações em defesa da democracia e uma
política econômica popular.
Umas das novidades foi a implementação da paridade de gênero na
direção da entidade, dos 44 dirigentes
eleitos, 22 são homens e 22 mulheres.
Entre os temas debatidos foram
destaques: Discriminação Racial no
mundo, Políticas para mulheres, democratização da comunicação, esquerda
unida contra golpe em defesa da democracia, ampliação da articulação
com os movimentos sociais, PPE como
bandeira de luta da CUT, etc.
O bancário de São Paulo, Vagner
Freitas, foi reeleito para a presidência
da CUT pelo período de 2015 a 2019.
A atividade teve ainda a presença
da presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Lula e do o ex-presidente e
atual senador do Uruguai José Mujica.

