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Maio de 2016

Festa do 1º de Maio aconteceu no SESI
SINDICATO

 PROMOVERÁ 
CURSO  SOBRE 

NR 17 - ERGONOMIA
 
O Sindicato vai promover um cur-

so sobre “Introdução básica a NR 17 
- Ergonomia e fatores psicosociais de 
risco ao trabalho”, no dia 15 de se-
tembro de 2016, no período das 13h 
30 às 17h30.  

 Todos os interessados poderão pro-
curar o diretor da saúde, Paulo da Sil-
va, através do fone: (11) 4022-1446 e 
fazer a inscrição.

 A ergonomia é um tema que de-
manda muito estudo, e a ideia básica 
deste curso, será dar uma explanação 
geral.

 Como sabemos muitas doenças do 
trabalho com: LER/DORT, são cau-
sadas por exposição a riscos no tra-
balho, em especial, quando não se 
obedecem as regras da ergonomia. 
No ano passado, o tema foi CIPA, e 
este ano, a pedido de trabalhadores 
e técnicos das empresas, o tema será 
ergonomia.

 O palestrante será o médico con-
sultor do nosso Sindicato, Dr. Rober-
to Ruiz, será distribuído um material 
básico sobre o tema aos participan-
tes. Também teremos um certificado 
aos participantes.

No dia 1º de Maio, o Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região realizou nas dependên-
cias do SESI de Itu a Festa do Dia do Trabalho. Centenas de associados(as) e dependentes 
participaram.

Durante o dia houve músicas, barracas de comidas, bebidas e brinquedos para as crian-
ças. Página 3

Sindicato participa de Mutirão de orientação e 
qualifi cação profi ssional

A Comissão de Emprego da 
Prefeitura de Itu, por meio da Se-
cretaria Municipal de Apoio ao 
Emprego e ao Desenvolvimento 
Empresarial, promoveu na terça-
-feira, 3 de maio, um mutirão de 
qualificação e orientação profis-
sional, no Auditório da Secretaria 
da Educação, aberto a toda a po-
pulação ituana. Página 4
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Palavra da Diretoria
Companheiros e Companheiras

O Governo Dilma tem sido ruim? Em 
termos gerais, diria que sim. Mas é im-
portante fazermos algumas considera-
ções: por pior que esteja, nada se com-
para à agenda política neoliberal que 
desejam tornar realidade. Como por 
exemplo, fim da CLT, terceirização , des-
valorização do salário mínimo, desmon-
te das políticas públicas, entrega total da 
soberania do país via entrega do pré-sal 
e diversas privatizações. Os trabalhado-
res continuam sendo penalizados em 
função da crise política e econômica  
com perda de direitos, emprego e renda 
e provável reforma da Previdência So-
cial que tire mais direitos. Também não 
aceitaremos  qualquer mudança na CLT, 
sinônimo de corte de direitos e benefí-
cios, como justificativa para o aumento 
das contratações, conforme pregam seto-
res empresariais, ruralistas e financeiro.

Os trabalhadores sempre deram a sua 
contribuição para o desenvolvimento do 
Brasil e foram duramente penalizados 
pelo ajuste fiscal, com restrição no segu-
ro-desemprego, PIS, pensão por morte, 
enquanto juros e inflação permanecem 
abusivos inviabilizando os emprésti-
mos, a produção e os investimentos. É 
preciso tirar este peso das costas dos tra-
balhadores. Queremos a devolução dos 
cerca de 10 milhões de empregos per-
didos nos últimos meses; a correção da 
tabela do Imposto de Renda; taxação das 
grandes fortunas, de aviões, helicópte-
ros, lanchas, da remessa de lucros para o 
exterior; mecanismos efetivos para frear 
a evasão de divisas; a redução dos juros, 
políticas públicas de saneamento básico, 
educação, habitação, saúde, transporte e 
tantos outros direitos básicos. Esta é a 

nossa Pauta, uma pauta pelo desenvolvimen-
to com crescimento econômico e sustentável. 
Uma pauta que tem propostas concretas para 
a retomada da produção, como o Programa 
de Renovação da Frota de Veículos e o docu-
mento Compromisso pelo Desenvolvimento, 
já apresentados aos governos federal e esta-
dual pelas Centrais Sindicais CUT.  Os úl-
timos acontecimentos deixam claro que de 
fato Dilma enfrentou uma série de pressões 
políticas e econômicas de dentro e de fora do 
Brasil para que cedesse no projeto de um Bra-
sil soberano que crescesse com distribuição 
de renda e que garantisse direitos e redução 
das desigualdades por meio de políticas pú-
blicas de um Estado fortalecido. Não é à toa, 
que o projeto neoliberal é de desmonte de 
tudo que foi construído nos governos Lula e 
Dilma (quem tem dúvidas, leia o projeto Pon-
te Para o futuro de Michel Temer, que pode 
ser consultado no próprio site do PMDB). 
Dilma enfrentou boicotes de empresários, 
boicotes do sistema financeiro, da mídia, do 
Judiciário, do Congresso (a votação do impe-
achment mostrou para todo o Brasil qual é o 
Congresso com o qual Dilma teve que “dialo-
gar” esses anos todos. Alguém tem dúvidas 
de que esse Congresso joga contra o país?). 
Errou em não dialogar com os movimentos 
sociais e movimento sindical, em não criar 
base social que permitisse uma governabili-
dade alternativa ao boicote que sofria. Porém, 
acredito que mesmo pessoas bem intenciona-
das, contrárias ao impeachment, fazem um 
discurso injusto contra ela.

 Há de se destacar os grandes feitos. Eles, 
para mim, mostram como Dilma deve ficar 
na história. Dilma enfrentou o corporativis-
mo médico brasileiro, por meio do veto ao 
Ato Médico e da implantação do Mais Médi-
cos; enfrentou as elites ao bancar os direitos 
das Trabalhadoras Domésticas, em um cená-
rio fortemente hostil (onde se desejava jus-
tamente o contrário, retirar direitos ao invés 
de ampliar); enfrentou grandes corporações, 

grandes governos europeus e o gover-
no estadunidense ao incluir o Brasil nos 
BRICS, costurando acordos econômicos 
que atendem aos interesses brasileiros, ao 
contrário de outros que beneficiam ape-
nas os países mais ricos; garantiu a conti-
nuidade da política de valorização perma-
nente do salário mínimo e a continuidade 
dos programas sociais; garantiu e ampliou 
o Minha Casa Minha Vida (tendo tudo 
para terminar o mandato como a presi-
dente que mais construiu casas no Brasil); 
ampliou e muito o acesso ao ensino técni-
co por meio do PRONATEC e dos Institu-
tos Federais, o acesso ao ensino superior, 
ampliando o PROUNI e o FIES, criando o 
Ciência Sem Fronteiras, sancionando Lei 
de Cotas para estudantes da Rede Públi-
ca ingressarem na Universidade, sancio-
nou Lei de Cotas Raciais, enfrentando a 
Elite Reacionária; no auge dos protestos 
de 2013, conclamou o povo á Reforma 
Política, proposta que foi imediatamente 
boicotada por seu vice, Michel Temer; e, 
talvez o seu maior enfrentamento, foi ser 
a primeira Presidenta mulher, num país 
extremamente machista, numa política 
extremamente machista, diante de um 
Congresso de boçais machistas. Sim, Dil-
ma cometeu vários erros, principalmente 
na recente política econômica e no trato 
com os movimentos. Mas que ninguém 
menospreze seus grandes feitos. E espero 
que tenhamos clareza para entender que 
a nossa Luta não é apenas pela legalidade, 
que já é uma luta perfeitamente legítima, 
sim, mas essa Luta, a que temos vivencia-
do, sentindo na pele e no estômago nos 
últimos dias, é a mais pura Luta de Clas-
ses. Não por acaso, a Elite está agora como 
sempre esteve: acima da Lei, intocável, 
direcionando todos os aparelhos repres-
sivos contra aqueles que de alguma ma-
neira ousaram minimamente enfrentar a 
Ordem vigente.

Assembleias

Na manhã de 4 de maio, os trabalhadores (as) da empresa Aisin, aprovaram em assembleia Redução de Jornada, Sem Redução de Salário, 
estrutura de Cargos e Salários entre outros assuntos em pauta.

Já os trabalhadores da empresa SAPA, no dia 3 de maio, realizaram assembleia para a discussão do PLR 2016.

Empresa Aisin Empresa Sapa - Turno da Tarde Empresa Sapa - Turno da Manhã
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Festa do Dia 1° de Maio reúne 
centenas de metalúrgicos(as)

No dia 1º de Maio, o Sindicato dos Me-
talúrgicos de Itu e Região realizou, nas de-
pendências do SESI de Itu a Festa do Dia 
do Trabalho. Centenas de associados(as) e 
dependentes participaram.

Durante o dia houve músicas, barracas 
de comidas, bebidas e brinquedos para as 
crianças.

Para a diretoria do Sindicato o evento foi al-
tamente positivo, pois os trabalhadores(as) 
participaram com as famílias. “Durante 
todo o dia, o evento esteve repleto de meta-

lúrgicos (a), que com suas famílias partici-
param da festa, tendo assim momentos de 
recreação. Desta forma, o Sindicato cum-
priu com mais um compromisso social, o 
de proporcionar  momentos de lazer aos 
trabalhadores(as) que durante a semana fi-
cam ao pé da máquina,” destacou Dorival 
Jesus do Nascimento Júnior presidente da 
entidade.

Ainda este ano, outros eventos serão rea-
lizados, atendendo a demanda da pesquisa 
realizada com as mulheres. “No inicio do 

mês de março, fizemos uma pesquisa em 
algumas fábricas com as mulheres. Como 
retorno, obtivemos vários temas e propos-
tas para eventos voltados para ao público 
feminino. Esses pontos estão sendo orga-
nizados e para o segundo semestre outras 
atividades irão acontecer,” ressalta a Aline 
Secretaria da Mulher Metalúrgica de Itu e 
Região.

O evento encerrou por volta das 17h, com 
a satisfação de várias pessoas que ao passar 
pela portaria elogiavando o evento. 
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Comissão Municipal de Emprego
 promove  mutirão  profi ssional

No dia 03 de maio, a Comissão Muni-
cipal de Emprego, por meio da Secreta-
ria Municipal de Apoio ao Emprego e 
ao Desenvolvimento Empresarial, pro-
moveu um mutirão profissional, no Au-
ditório da Secretaria da Educação.

O evento acontece das 8h às 12h e das 
13h às 16h, com palestras, exposições 
e orientações sobre abertura de créditos 
para o microempreendedor individual, 
cursos profissionalizantes existentes na 
cidade, emissão de Carteira Profissio-
nal, dicas para elaboração de currículos 
e comportamento ideal em entrevistas, 
entre outras ações.

A iniciativa contou com apoio da Etec 
Martinho Di Ciero, da Faditu (Polo 
Unopar), do Sindicato dos Gráficos, do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Re-
gião, do Sincomércio, da escola ALG, 
do Instituto Embeleze e das secretarias 
municipais de Promoção Social e da 
Saúde.

O Sindicato dos Metalúrgicos parti-
cipou com a palestra, ministrada pela 
Psicóloga Érica Araujo Bruni, que 

abordou como montar um currículo e 
a maneira de se portar durante a entre-
vista de emprego. Aproximadamente 
500 pessoas participaram da palestra, as 
quais ao final puderam esclarecer dúvidas 
e conversar com a psicóloga.

O diretor financeiro da entidade desta-
ca a importância da qualificação na hora 
de buscar uma recolocação. “Hoje temos 
uma demanda de pessoas buscando por 
uma recolocação no mercado de traba-
lho, para que isso aconteça, é preciso 

que os trabalhadores(as) estejam prepa-
rados para conquistar a vaga almejada. 
Assim, nosso Sindicato contribuiu com 
a orientação de como montar o currí-
culo, cartão de visita do trabalhador e 
como se portar em uma entrevista. Pon-
tos muito importantes em um processo 
seletivo. Esperamos com isso contribuir 
para que as pessoas possam ser recolo-
cadas nos postos de trabalho,” destaca 
Manoel Neres, diretor financeiro dos 
Metalúrgicos de Itu e Região.  

Novos horários para o atendimento odontológico 

No mês de março, quando o Sindicato dos Metalúrgicos realizou a pesquisa com as mulheres, veio também à solicitação para alteração 
nos horários do atendimento odontológico em Itu e nas Subsedes. Desta forma, atendendo a essa demanda e após conversar com a Clínica 
JTC, foi realizado o remanejamento, resultando na tabela abaixo.

Novos convênios. Consulte condições especiais.

Manoel Neres fazendo uso da palavra Psicóloga Érica Araujo Bruni


