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NEGOCIAÇÕES DA CAMPANHA SALARIAL
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Nas últimas semanas as
rodadas de discussão da Campanha Salarial, feitas entre
FEM-CUT/SP e as bancadas
patronais dos diferentes setores, tiveram continuidade, mas
as negociações continuam emperradas, fazendo com que a
FEM G3 - Última rodada de nogociação
mobilização dos trabalhadores
seja fundamental.
e inclusive para as mães que deixar seus filhos (as) com
Diante dos lucros obtidos familiares. A Federação reivindicou ainda, um maior
pelas empresas, do crescimen- respeito à Lei de Cotas (8213/91) e o combate à posto do país e da inflação pre- tura antissindical nas empresas.
sente, os avanços foram muito
G8 (trefilação, laminação de metais ferrosos; repequenos. O presidente do frigeração, equipamentos ferroviários, rodoviários
Sindicato dos Metalúrgicos, entre outros) e G2 (máquinas e eletrônicos): As
Alexandro Garcia Ribeiro, duas bancadas patronais analisaram todas as cláusulas
Primeira rodada de negociação - FEM e G8
enfatizou que a as empresas, sociais que estão em vigor na Convenção Coletiva de
principalmente do G3, alegam Trabalho (CCT), com alterações de melhorias proposque os produtos chineses atrapalham o crescimento tas pela Federação, e ainda não deram pareceres finais
do setor. Porém, dados divulgados oficialmente pelas sobre tais reivindicações. A FEM também ressaltou a
próprias empresas, registraram que elas tiveram um necessidade da bancada do G2 evoluir na melhoria
crescimento de 10%, fazendo com que a reclamação nos direitos das mulheres e jovens e a importância do
não se justifique.
combate às práticas antissindicais neste Grupo. As
Até o momento então, apenas as cláusulas sociais próximas reuniões deste Grupo acontecerão nos dias
seguiram com algumas conquistas na Campanha, en- 29/08 e 05/09 (G8) e 30/08 (G2).
quanto as econômicas são evitadas de serem debatidas
Montadoras: A proposta de aumento salarial de
pela classe patronal.
8,6% (7,26%, estimativa de inflação do período da
Diretores participam de
Confira abaixo o que ficou decidido até o momen- data-base da categoria, que é 1º de setembro, e mais
importantes eventos
to, bem como o calendário das próximas reuniões:
1,25% de aumento real) foi reprovada na negociação
Grupo 3 (autopeças, forjaria, parafusos): O setor do dia 19 de agosto. As bancadas dos trabalhadores
de autopeças já passou por cinco etapas de negociação. e patronal estão negociando a implementação de um
A última rodada aconteceu no dia 23 de agosto, com Acordo Coletivo de Trabalho de longo prazo, que
conquistas apenas nas cláusulas sociais. Na ocasião, a propõe a mudança da data-base, de 1º de setembro,
bancada patronal concordou em estender para a tra- para 1º de janeiro. Também foi reprovada a proposta
Inscrições estão abertas para
balhadora adotante, a lide aumento salarial para a datacursos profissionalizantes
cença-maternidade de 180
base do ano de 2012.
dias, (desde que a criança
Fundição: A última rodada de
tenha entre 0 e 3 anos),
negociações aconteceu no dia 22
bem como pagar o auxíde agosto, oportunidade na qual
lio-creche, que será dado à
foi debatida a melhoria e ampliatrabalhadora sobre o piso
ção das cláusulas sociais. As prósalarial
da
categoria
que
a
Problemas internos na Kanjiko
Primeira rodada de negociação - Grupo 10 ximas reuniões estão marcadas
empresa está enquadrada,
para 31/08, 02/09 e 08/09.
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AGORA É HORA!
A Marcha das Margaridas demonstrou,
mais uma vez, o grande poder da mulher
brasileira.
Nunca, em um evento como esse, esteve
reunido um grupo tão grande, tão diferente e
ao mesmo tempo tão unido de mulheres, que
estavam ali, lutando pelos mesmos objetivos,
quer fossem elas do campo ou da cidade.
Afinal, a luta demonstrada na Marcha
não era somente pela conquista de direitos
da mulher no campo, mas também pelos direitos de todas as mulheres e contra todas as
desigualdades sociais, as diversas formas de
violência, exploração e dominação.
Tudo isso resultou no maior encontro nacional de trabalhadoras rurais, e na demonstração da imensa capacidade de mobilização,
articulação e força da mulher brasileira.
E não tem como negar que essa Marcha
aconteceu em um momento especial, já que
vivemos em um país que possui como presidente uma mulher. Uma mulher que fez
questão de se vestir como as margaridas e
estar no meio delas, ouvindo de igual para
igual o que tinham para falar e prometendo
que, como mulher, dará atenção às reivindicações apresentadas.
Quem sabe, com todo esse cenário a favor,
mais uma vez a mulher dará um importante
passo em busca de tudo aquilo que deseja e
merece, e em busca do fortalecimento dessa
categoria, em todos os lugares de trabalho,
inclusive na política.

..:: Diretor irá nesta semana para a 13ª Plenária Estatutária
Nos dias 24, 25 e 26 de agosto, o diretor sindical
Merson Damato participará da 13ª Plenária Estatutária, realizada pela CUT/SP, na cidade de Guarulhos.
O evento, que contará com a presença de mais
de 300 dirigentes de sindicatos filiados, tem o objetivo de avaliar o mandato feito há pouco mais de
dois anos por Adi dos Santos Lima, bem como proporcionar a discussão sobre conjunturas estaduais e
nacionais e sobre qual modelo de desenvolvimento é
fundamental para todo o Estado.
Merson foi escolhido para representar o Sindicato
dos Metalúrgicos de Salto, através de uma votação
feita no último dia 29 de julho, com a presença de
trabalhadores, dirigentes e do Coordenador da Subsede da CUT de Sorocaba e Região, Evanildo Amancio (Miúdo).
De acordo com a programação oficial da 13ª Plenária, no primeiro dia serão realizadas oficinas temáticas sobre OLT, Juventude e Raça e Comunicação;
votação e aprovação do Regimento Interno; apresentação de recursos ao plenário; análise da conjuntura
nacional, internacional e estadual; balanço financeiro e da atuação da CUT e abertura oficial do evento. Na quinta-feira haverá apresentação dos Ramos e
debates sobre o fim do imposto sindical, fiscalização
do MTE e Interdito Proibitório. Para fechar o dia, o

público presente também debaterá sobre Projeto Político Organizativo, cuja discussão terá continuidade
no fechamento do evento, ocasião em que também
acontecerão análises sobre estatuto, estratégia e plano de lutas, bem como uma plenária para eleição da
delegação para a 13ª Plenária Nacional da CUT e o
término dos trabalhos.

..:: Várias diretoras participam da 4ª Marcha das Margaridas
Fotos: Gustavo Bezerra

As diretoras responsáveis pela Secretaria da Mulher
do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto participaram
da 4ª Marcha das Margaridas, em Brasília - DF.
O evento terminou no dia 17 de agosto e reuniu
cerca de 100 mil participantes, de todo o país e de
diversos segmentos.
Além das diretoras Magailda Silva Pereira, Márcia
Ferreiro Ferro e Edinalva de Souza Lima Ramalho,
muitas trabalhadoras saltenses também participaram

da iniciativa, que teve como principais bandeiras, a busca pela igualdade, o reconhecimento do trabalho e
a maior participação política.
Toda a concentração de público
aconteceu em frente ao Congresso Nacional e na oportunidade,
a presidenta Dilma entregou um
caderno de respostas às reivindicações feitas, dizendo que o Governo
Federal “ainda não acatou todas as
exigências, mas se comprometeu
em continuar conversando sobre o
assunto”.
A origem
A Marcha das Margaridas possui
esse nome em homenagem a Margarida Maria Alves. Ela tornou-se símbolo das trabalhadoras rurais que lutam por terra, trabalho, igualdade, justiça e dignidade no campo. Por 12 anos foi
presidente do Sindicato Rural de Alagoa Grande – PB
e brutalmente assassinada em 12 de agosto de 1983.
Margarida fundou o Centro de Educação e Cultura
do Trabalhador Rural e fez da sua vida uma constante
luta contra o analfabetismo, as injustiças e a exploração, além de apoiar a reforma agrária.
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..:: SEMANA DA QUALIDADE ::..

Ainda dá tempo.
No dia 26 de agosto
a população saltense
poderá se inscrever
para um dos dois
cursos de informática, Noções Básicas
ou Formação, oferecidos gratuitamente
pelo Sindicato. O
conteúdo das aulas
de Noções Básicas
é voltado a iniciantes, com o ensino
de digitação, Word
e Internet, enquanto as de Formação
são adequadas para
pessoas que querem
aprimorar o uso e o
conhecimento que
já possuem na área.
Os cursos, oferecidos em um ambiente amplo e
aconchegante (foto) e com um professor habilitado

Foto: KR COMUNICAÇÃO

..:: INFORMÁTICA: AINDA DÁ TEMPO
DE GARANTIR SUA VAGA!

para a função, já auxiliou centenas de trabalhadores
saltenses a conquistarem novas vagas no mercado.
Não fique de fora! Participe!

..:: CURSOS PROFISSIONALIZANTES
ABREM NOVAS INSCRIÇÕES

..:: Saúde ::..
DIRETOR PARTICIPARÁ DA
CONFERÊNCIA ESTADUAL DA SAÚDE

Foto: KR COMUNICAÇÃO

Estão abertas as inscrições para os cursos de
Práticas de Departamento
de Pessoal e Contabilidade, realizados no Sindicato dos Metalúrgicos de
Salto.
As aulas, que têm
grande procura de toda
a população, terão início
no dia 24 de setembro e
serão realizadas durante sete finais de semana,
sempre aos sábados, das
14h às 17h.
Os conteúdos são oferecidos em espaços adequados e por profissionais com
experiência na área em questão.
Os interessados devem procurar por Valter, através

Durante toda a semana, a empresa saltense Metalcoop realiza a SQM – Semana da Qualidade, com
a apresentação de diversas palestras.
O evento, oferecido a todos os funcionários, tem
como principal objetivo a conscientização sobre a importância da qualidade, seja no ambiente profissional
ou na vida pessoal, e a comemoração do aniversário
da empresa, que em 2011 completa 09 anos.
Na segunda-feira, após um café da manhã especial, aconteceu uma apresentação sobre relacionamento interpessoal, ministrada pelo Dr. Alberto
Silva (foto), e na quarta-feira, dia 24, outras duas
palestras, sendo uma sobre Qualidade, com funcionários da empresa, e outra sobre Qualidade de vida,
com o padre Silvio Andrei. Já no dia 26 acontece
uma apresentação teatral.

do telefone (11) 4602-7600, ou se encaminharem diretamente à sede da entidade, localizada na Rua Antonio Vendramini, 258, próxima à Rodoviária.

O nosso companheiro e diretor da Secretaria de
Inclusão Social, Valter Luiz, participará como delegado da Conferência Estadual da Saúde, uma das etapas
da Conferência Nacional.
O evento acontecerá em São Paulo, entre os dias
31 de agosto e 02 de setembro, e terá como objetivo
principal o debate de propostas para a nossa cidade.
O tema será “Todos usam o SUS! SUS na Seguridade
Social, Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro”.
Valter foi eleito como representante desse evento,
durante a Pré-Conferência Regional da Saúde, realizada no último dia 28 de julho, em Sorocaba.

TUPRE
Após assembleia realizada, o Sindicato continua
aguardando uma posição da empresa, para dar continuidade nas negociações do PPR. A paciência do trabalhador e do sindicato estão chegando ao fim, e se a empresa
não se posicionar decisões de maior peso serão tomadas.

JM POLÍMEROS
Depois que o PPR foi novamente rejeitado pelos
trabalhadores, o Sindicato enviou um ofício à empresa, solicitando uma nova proposta. Até o momento,
porém, a empresa ainda não se pronunciou e a espera
continua. O tempo está se esgotando e os trabalhadores, insatisfeitos, exigem um posicionamento urgente.

AUDILAB
A situação anda muito complicada com a líder da
hiline. Ao conversar com os trabalhadores, a empresa
pediu a colaboração de todos para que as coisas aos
poucos se ajeitem, mas parece que com essa pessoa,
a palavra colaboração passa longe. Ela não conversa
com os trabalhadores e quando faz isso, usa palavras
ofensivas e de baixo calão, esquecendo que é uma trabalhadora como qualquer outra nesse local.

CAIXA DE OPINIÕES
Uma caixa de opiniões já
está disponível na recepção do
Sindicato, para os trabalhadores que quiserem, de forma
anônima, desabafar, elogiar
ou criticar alguma coisa que
acontece em sua empresa. A
informação será averiguada e
se for constatada sua veracidade, a mensagem será divulgada
nas próximas edições do nosso
informativo. PARTICIPEM!

A empresa Kanjiko do Brasil Indústria Automotiva Ltda. está com uma
série de problemas internos, constatados pelo Sindicato, que precisam ser
resolvidos.
Um deles são as advertências aplicadas de forma incorreta aos trabalhadores, no início do expediente, fazendo
com que eles corram inclusive alguns
riscos, devido ao constrangimento sofrido. Afinal, imagine você, trabalhador, recebendo uma advertência de seu
chefe antes mesmo de começar aquele
dia de trabalho. Como será seu desempenho e como estará sua cabeça nas
próximas horas? Pois é isso que acontece na Kanjiko.
Essas conversas deveriam ser feitas após o encerramento do horário, para que o trabalhador vá para casa, se
acalme e reflita sobre o ocorrido, até mesmo para que
o problema possa ser corrigido. Então, o Sindicato
pede a direção da empresa, que essas atitudes sejam
tomadas com muita cautela.
Outro problema é o convênio médico, que atualmente libera os funcionários, mesmo doentes e sem
condições físicas, a voltarem para o local de trabalho.
Tal atitude pode gerar acidentes sérios e, se isso ocorrer, quem será o responsável? É claro que o médico não
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..:: PROBLEMAS INTERNOS NA KANJIKO ::..

dará atestado para quem não precisar, mas ele também
é a pessoa mais ideal para constatar que alguém não
está em plenas condições para o trabalho.
Por último, outro problema diz respeito ao supervisor da empresa, que não tem o mínimo de respeito e trata de maneira rude os dirigentes sindicais que
trabalham no local. O que essa pessoa não entende,
porém, é que esses dirigentes não estão ali contra a
empresa, e sim para representar e defender justamente
os trabalhadores, somando forças para que o ambiente
e as condições de trabalho sejam cada vez melhores
para todo mundo.

..:: AGENDA CULTURAL DO ANIVERSÁRIO DE SALTO ::..
FESTA TEM INÍCIO NESTA SEXTA-FEIRA
O aniversário da cidade de Salto é comemorado
na data de 8 de setembro, dia de Nossa Senhora do
Monte Serrat, padroeira do município.
Neste ano, a festa acontecerá novamente no antigo
espaço do CREB – Clube Recreativo dos Empregados
da Brasital, entre os dias 26 de agosto e 11 de setembro.
Ao todo serão 22 atrações musicais diversificadas,
com estilos que vão desde o sertanejo e pagode, passando pelo rockabilly e a moderna MPB.
Além disso, na tenda da praça de alimentação serão
expostos painéis fotográficos e no corredor de entrada

..:: Aniversariantes ::..

Alexandro G. Ribeiro
22/08

Zuleide Rufino da Silva
25/08

Marcos A. Ferraz
02/09

haverá um espaço de apoio com monitores de turismo
e imagens sobre alguns pontos turísticos de Salto.
Para levar toda a população até o local da festa,
a empresa Nardelli deixará a disposição, em todos os
dias do evento, ônibus a cada 30 minutos, saindo da
Praça Archimedes Lammoglia.

