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COMEÇA A CAMPANHA SALARIAL 2012

irigentes do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto, assim como dos demais
sindicatos ﬁliados à FEM-CUT/SP no Estado de São Paulo, representando mais de 255 mil trabalhadores, aprovaram no último dia 13 de junho,
durante Plenária Estatutária, as principais reivindicações e o calendário de assembleias da Campanha Salarial 2012.
A Plenária aconteceu na sede da entidade, em São Bernardo do Campo, e também deﬁniu o ato de lançamento, que acontecerá no próximo dia 29 de junho, na
Avenida Paulista, em frente à FIESP, e reunirá novamente os representantes de
toda a categoria.
A Campanha deste ano traz o tema “Todos à luta” e debaterá apenas as cláusulas econômicas, já que as sociais têm validade até a data-base de 2013. As principais bandeiras de 2012 são: reposição integral da inflação no período da database da categoria (1º de setembro), aumento real no salário, valorização nos pisos
salariais, ampliação da licença maternidade de 120 para 180 dias e seguro de vida
em grupo. “Lutaremos para que as bancadas patronais, especialmente dos Grupos
10, 8 e Estamparia avancem na negociação e assegurem a licença-maternidade de
180 dias. Nas demais bancadas, já conquistamos essa importante cláusula, então
esperamos avançar ainda mais nestes grupos neste ano”, disse o presidente da
FEM-CUT/SP, Valmir Marques (Biro Biro).
A Federação negocia com sete bancadas patronais divididas nos seguintes setores: Montadoras (ABC Paulista, Taubaté e São Carlos), Fundição, Estamparia,
Grupo 2 (máquinas e eletrônicos), Grupo 3 (autopeças, forjaria, parafusos), Grupo 8 (treﬁlação, laminação de metais ferrosos; refrigeração, equipamentos ferroviários, rodoviários entre outros) e Grupo 10 (reúne os sindicatos patronais dos
setores de lâmpadas, equipamentos odontológicos, iluminação, material bélico
entre outros).
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ASSEMBLEIA NO SINDICATO

Os sindicatos metalúrgicos ﬁliados realizarão assembleias nas suas bases, no
período de 15 a 24 de junho, para apresentar aos trabalhadores da categoria as
principais bandeiras de luta da Campanha Salarial 2012.
No StimSalto, a assembleia acontecerá em sua sede, no dia 22 de junho,
sexta-feira, às 17h (primeira chamada) e às 18h (segunda chamada). Por
isso, o Sindicato convoca todos os trabalhadores/as a comparecerem nessa ocasião e se mobilizarem, para juntos darmos início a mais essa luta (Conﬁra edital
na página 4 deste jornal).
Após as entregas das pautas, que acontecerão no ﬁnal deste mês, as negociações com as bancadas patronais terão início na primeira quinzena de julho.
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ESPAÇO DIEESE

ALIMENTOS ACENTUARAM A TAXA DE ICV EM MAIO
De acordo com novas informações calculadas e divulgadas pelo
Dieese - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Índice do Custo de
Vida – ICV apresentou, no mês de
maio, uma taxa de 0,43%, inferior
à de abril (0,68%).
Os grupos da Alimentação
(1,05%), Habitação (0,65%) e Saúde
(0,80%) foram os grandes responsáveis pela inflação de maio, os quais

contribuindo com esses resultados.
A alta na Alimentação ocorreu em
todos os seus subgrupos: in natura
e semielaborados, com os seguintes
dados: Legumes (11,58%) - atenção
aos reajustes ocorridos na abobrinha
(34,16%), tomate (15,32%) e vagem (10,27%); Raízes e tubérculos
(7,78%) - com aumento significativo
na batata (8,20%) e cebola (14,85%);
Hortaliças (7,76%) - com alta generalizada, sendo mais acentuada na cou-

ve flor (12,26%) e alface (8,53%);
Grãos (3,50%) - com alta em ambos
os seus produtos - feijão (5,73%) e
arroz (2,26%); Frutas (-3,33%) com queda praticamente generalizada, sendo mais acentuada no mamão
(-15,44%), maçã (-4,44%) e laranja
(-2,29%); exceção à alta no morango
(17,50%), que é característica deste
período do ano.
No subgrupo da indústria da alimentação (1,24%), vários produtos

apontaram pequenas altas, sendo
mais acentuadas no óleo de cozinha (6,24%), bebidas alcoólicas
(4,57%) e açúcar (2,05%), enquanto a taxa da Habitação (0,65%) é
resultado dos aumentos nos subgrupos locação, impostos e condomínio (0,96%). Já na Saúde (0,80%),
a taxa de seu subgrupo foi: assistência médica (0,09%), e nos medicamentos e produtos farmacêuticos
(3,90%).

RESULTADOS DAS ELEIÇÕES EM PINDA:

CHAPA 1 VENCE E MULHERES TAMBÉM ENTRAM
PARA A NOVA DIREÇÃO DO SINDICATO

Fotos: Guilherme Moura

1ª da esquerda para a direita, Maria Auxiliadora, e 3ª, Maria Madalena

Presença de vários diretores do StimSalto durante as eleições

As eleições do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba,
acompanhadas pelos diretores do StimSalto, que estiveram presentes para
auxiliar os companheiros dessa cidade, terminaram na noite do último dia
6 de junho.

No segundo turno, que elegeu a Direção Executiva, o Conselho da Direção e o Conselho Fiscal, foi registrada
chapa única e um total de 2.827 votos
válidos, contra apenas 3% de brancos
e nulos. Tal resultado elegeu Renato
Marcondes de Oliveira, o “Mamão”,

da Confab Tubos, o novo presidente.
O processo eleitoral deste ano
ocorreu de forma tranquila e democrática, e foi o primeiro no modelo
dos CSEs (Comitês Sindicais por
Empresa), sistema que já ocorre, por
exemplo, no Sindicato dos Metalúrgicos de Salto.
Além disso, as eleições 2012 em
Pinda se destacam por trazer na nova
direção duas mulheres, Maria Auxiliadora, da Confab Tubos, e Maria Madalena, da Gerdau, que assumirão o Departamento da Mulher (foto ao lado).
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KANJIKO DO BRASIL INDÚSTRIA
AUTOMOTIVA LTDA: Depois da in-

cansável atuação do Sindicato dos
Metalúrgicos de Salto e da união dos
trabalhadores, as negociações de PPR
com a Kanjiko avançaram, levando
os funcionários a aprovarem o PPR,
durante assembleia realizada pelo
StimSalto na porta da empresa. Essa
luta foi decisiva para que a diferença
entre o primeiro e último valor conquistado fosse de cerca de 20%.

DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA.: O PPR – Programa de

Participação nos Resultados da Delta
continua em negociação. Até o momento o Sindicato já participou de 03
reuniões com a empresa, mas todas as
propostas apresentadas pela mesma
foram rejeitadas em mesa pelo StimSalto.

Empresa Kanjiko

Q.C INDÚSTRIA METALÚRGICA
LTDA.: O Sindicato ainda aguarda a

decisão da empresa sobre o PPR. Várias reuniões já foram realizadas, mas
até o momento nada ficou definido.

CONTINENTAL BRASIL INDÚSTRIA
AUTOMOTIVA LTDA.: Diante da crise

mundial e das demissões que vem
ocorrendo no setor de autopeças, os
trabalhadores da Continental aprovaram o PPR de 2012, com o mesmo
valor do ano passado, mais uma garantia de emprego por 3 meses.

THERMOID S/A MATERIAIS DE
FRICÇÃO: Diversas reuniões foram

realizadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos com a empresa, mas a mesma
se mostra irredutível e não melhora
o valor de PPR apresentado. A negociação está desgastante e na tarde
da última terça-feira, 19 de junho, os
trabalhadores mostraram o descontentamento, rejeitando a última proposta oferecida, durante assembleia
realizada pelo StimSalto.

NAGEL BRASIL MÁQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA/ PITTLER MÁQUINAS LTDA: De acordo com in-

formações que podem ser vistas na
imprensa, o setor de máquinas está
em alta no Brasil. Por isso, empresas
desse grupo, como a Nagel/Pittler,
estão com a produção a todo o vapor,
o que pode ser comprovado pelos
seus trabalhadores. De acordo com
a Abimaq – Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipamentos, o setor fechou o mês de fevereiro

!
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Empresa Thermoid

com um crescimento de 10% sobre
o mês anterior, com um faturamento
bruto real de R$ 6,4 bilhões, e continua apresentando um crescimento
significativo. Por tudo isso, o Sindicato dos Metalúrgicos de Salto avisa
que está de olho nas empresas desse
ramo, para que os benefícios colhidos
também possam ser repassados aos
trabalhadores.

QUEDA NOS SETORES – Ao contrário do que ocorre com máquinas
e equipamentos, o setor automobilístico está apresentando uma grande queda neste ano. De acordo com
o IBGE, nestes quatro meses a produção de veículos automotores (o
que inclui carros, caminhões, motos
e peças) apresentou uma redução de

17,9% frente ao mesmo período do
ano passado e, se for levada em consideração somente a fabricação de automóveis, a redução foi de 14,9%. Da
mesma forma, o segmento de eletroeletrônico também desceu durante o 1º
trimestre de 2012. As empresas que
trabalham com produtos predominantemente destinados ao consumidor
final, como Informática e Material
Elétrico de Instalação, apresentaram
quedas de -5% e -6%, respectivamente, e o mesmo aconteceu com a indústria de Componentes Elétricos e
Eletrônicos, que registrou retração de
-9%. Por isso, diversas empresas saltenses que trabalham nesse mercado
já foram afetadas, sendo necessário
medidas momentâneas, como demissões e reduções de jornada.

FIQUE ATENTO

Prazo para sacar abono do PIS
termina dia 29: Os trabalhadores com direito ao abono salarial
do PIS, referente ao exercício
2011/2012 têm até o dia 29 de
junho para sacar o valor de um
salário mínimo (R$ 622,00). Segundo dados preliminares da Caixa Econômica Federal e do Banco
do Brasil, até 31 de maio haviam
sido pagos 19.277.270 benefícios
no valor de R$ 10,4 bilhões, sendo
que a maioria desse benefício foi
paga na região Sudeste, onde se
concentra a maior parte dos trabalhadores formais. Após encerrado
o prazo, o montante não sacado
retornará para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), conforme determina a Lei. Têm direito
a sacar o benefício (nas Agências
da Caixa e Lotéricas) pessoas que
trabalharam com vínculo empregatício por pelo menos 30 dias em
2010, que tenham recebido, em
média, até dois salários mínimos,
e que estejam inscritas no Programa de Integração Social (PIS) ou
no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Púbico (PASEP) há cinco anos.
Campanha contra trabalho infantil: Foi lançada no último dia 12
de junho, em Brasília, a Campanha 2012 de combate ao trabalho
infantil, que traz o tema “Vamos
Acabar com o Trabalho Infantil –
em defesa dos Direitos Humanos
e da Justiça Social”. A atividade,
que marca o dia mundial de combate ao trabalho infantil e foi lançada em parceria entre o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
e o Fórum Nacional de Prevenção
e Erradicação do Trabalho Infantil, convoca a comunidade,
governos, empregadores e trabalhadores a se mobilizarem para a
proteção de crianças e adolescentes contra este tipo de prática ilegal. De acordo com informações
da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do MTE, 1.583 crianças
e adolescentes foram afastados
do trabalho nos quatro primeiros
meses de 2012, principalmente na
região Nordeste, com 48%, seguida pelo Centro-Oeste com 24%,
Norte com 13%, Sudeste com 8%
e Sul com 7%.
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SUCESSO TOTAL:

Esse foi o resultado do jantar dançante, realizado pela entidade CADI Brasil, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto, no último dia 16 de junho. O salão de eventos do StimSalto ﬁcou lotado com centenas de
pessoas vestidas com trajes que remeteram aos anos 60. “Superamos nossas expectativas e queremos agradecer muito a
presença de todos, ao Sindicato, que sempre nos cede seu salão de eventos, e aos epoiadores Cootransalto e Neon, assim
como o Frango Bom e o DJ Bonato, que doaram gratuitamente seus serviços”, disse o diretor da entidade e também diretor
sindical, Valter Luiz.
Fotos: Valter Luiz

SECRETARIA DAS MULHERES

PARIDADE: A VITÓRIA DA IGUALDADE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas
e de Material Elétrico de Salto, convoca todos os trabalhadores Associados ou não, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária,
que se realizará no dia 22 do mês de Junho de 2012, às 17:00 horas
em primeira convocação e às 18:00 horas e em segunda convocação na sede do Sindicato localizada à Rua: Antonio Vendramini, nº258
Bairro Vila Teixeira, cidade de Salto, com a seguinte ordem do dia:
a)Leitura, discussão sobre Ata da Assembléia geral anterior;
b)Aprovação de pauta de reivindicações da Campanha Salarial/12
(cláusulas de natureza econômica), que será encaminhada à Entidade Sindical Econômica – (Grupo 3- 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 de 2012.
C) Discussão e deliberação quanto taxa contratual/negocial;
d)Autorização para diretoria celebrar Convenção, e/ou Acordo, e/ou
Contrato Coletivo de Trabalho, bem como instaurar Dissídio Coletivo;
e)Outros
assuntos
de
interesse
da
categoria;
Salto, 19 de Junho de 2012.

A organização, atuação e luta contínua das mulheres metalúrgicas, dentro e
fora da Central Única dos Trabalhadores, estão fazendo a diferença e garantindo muitos direitos às trabalhadoras.
Durante a 13ª Plenária Nacional, por
exemplo, foi aprovado o tema paridade
(igualdade) entre homens e mulheres
na ocupação de cargos na direção da
CUT Nacional e das Estaduais, a partir
de 2015, quando acontecerá a eleição
de uma nova direção para o período
2015-2018.
A forte presença das dirigentes nesse evento, com 328 delegadas, que representaram 40% do total das 826 pessoas presentes, foi fundamental para
essa vitória.
Essa resolução, que agora será encaminhada ao Congresso Nacional da Central (11º CONCUT), em julho, ampliará
a reflexão sobre desigualdades, servirá
de exemplo para toda a sociedade brasileira e fará com que o Partido dos Tra-

balhadores entre para a história como
o primeiro partido político do Brasil a
implementar a paridade entre homens e
mulheres nos cargos de direção.
Vale ressaltar ainda que, durante
os 26 dos 29 anos de atuação a serem
completados pela CUT , as mulheres
lutaram pela construção da política de
gênero no interior da Central. Nesse
tempo foi aprovada a cota mínima de
gênero de 30% para os cargos de direção da Central na 6ª Plenária Nacional da CUT, em 1993; houve a transformação da Comissão Nacional sobre
Mulher Trabalhadora em Secretaria
Nacional da Mulher Trabalhadora da
CUT, durante o 8º CONCUT, em 2003;
e a Comissão Estadual sobre a Mulher
Trabalhadora conseguiu a condição de
Secretaria Estadual em 2006, no 11º
CECUT.
Essas foram apenas algumas das
muitas vitórias já conquistadas. Vamos
em frente!

VOZ DO TRABALHADOR
Q.C: Aconteceu um fato na Q.C, que nos faz pensar que vivemos no
tempo da ditadura, quando não podíamos falar nada, ou da escravidão, quando tínhamos que aceitar tudo de cabeça baixa. A empresa
atrasou o pagamento, um funcionário novo foi cobrar o que era seu
direito e no ﬁnal do dia ele estava demitido.

