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Com a presença de Lula, Metalúrgicos 
iniciam Campanha Salarial 2016

Aconteceu no sábado, 11 de 
junho, na sede da FEM-CUT/SP 
(Federação Estadual dos Metalúr-
gicos Filiados a CUT do Estado 
de São Paulo), em São Bernardo 
do Campo, a Plenária Estatutária 
que definiu os rumos da Cam-
panha Salarial 2016. O encontro 
que reuniu dirigentes sindicais 
do ramo metalúrgico, contou com 
a presença do ex- presidente e 
metalúrgico n.º 1 do Brasil, Luis 
Inácio Lula da Silva. Acompanhe 
na página 3 como foi a plenária 
que definiu o eixo da Campanha 
Salarial 2016. 

No próximo dia 02 de julho, 
será realizada a Assembleia Ge-
ral da Campanha Salarial, con-
forme edital na página 5

Assembleia Geral da Campanha Salarial acontecerá dia 02 de julho na sede do Sindicato

Dirigentes sindicais da 
Suécia e  Noruega visitam 

empresa SAPA 
Página 4.

CEUNSP, Colégio
 Objetivo e Sindicato

 fi rmam parceria 
Página 8

Curso sobre NR 17 
acontecerá em setembro 

Bravox é Tricampeã 
do Futsal dos Metalúr-

gicos de Itu Região

A quadra do CRM (Centro 
Recreativo dos Metalúrgicos) 
se transformou em um grande 
palco na manhã do domingo, 
26 de maio, onde ocorreu a 
final do XIX Campeonato de 
Futsal dos Metalúrgicos de Itu 
e Região. Página 7
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Palavra da Diretoria
Companheiros (as).
Estamos passando por uma grande 

turbulência em nosso país. O incon-
formismo com resultado das urnas de 
2014, gerou uma instabilidade políti-
ca que acarretou na crise econômica. 
Com isso, criou-se um ambiente pro-
pício para o Golpe, que afastou a pre-
sidenta Dilma. 

Em que pese os interesses políticos, 
temos que ficar atentos às questões tra-
balhistas. Nossos direitos e conquistas 
estão a um passo de serem extintos. 
Isso mesmo! Extintos! A grande mas-
sa de Deputados e Senadores golpistas 
são contra a pauta da classe trabalha-
dora. Logo, esses inimigos dos traba-
lhadores, que no dia da votação para 
o afastamento da presidente Dilma 
votaram SIM, possuem compromissos 
firmados com a classe patronal, que 
em partes, foi a grande financiadora 
do golpe. Não podemos deixar de fora 
a FIESP, que claramente apoiou e pa-
trocinou o Golpe.

Hoje a pauta da elite golpista ganha mais 
espaço no Congresso Nacional. Deputados 
e Senadores são impulsionados e moti-
vados a votarem contra os trabalhadores. 
Possuem um falso discurso trabalhista, 
mas na verdade  agem para precarizar a 
mão de obra trabalhadora. 

Metalúrgicos (as), para toda essa situa-
ção, é hora de levantar nossas cabeças e 
enfrentar o que vem pela frente. Só nos 
resta uma ação: a mobilização. É preciso 
se mobilizar e mostrar que não podemos 
aceitar que um governo golpista acabe com 
os avanços e conquistas adquiridos nos úl-
timos 13 anos. Precisamos mostrar nossa 
força. Temos que ter a consciência que so-
mos nós, os trabalhadores (as) deste Brasil, 
que constrói a riqueza desta nação. Se há 
quem passe as férias na “Disney”, é porque 
teve muito trabalhador(a), que deixou seu 
suor aos pés de uma máquina. 

Essa mesma mobilização e força, é que 
devemos ter para nossa Campanha Sala-
rial, que começa neste mês de junho. Nós 
trabalhadores (as), nunca tivemos nada fá-
cil, tudo que conquistamos foi com luta e 
na raça, estamos iniciando uma Campanha 

ainda mais aguerrida, pois, além de lu-
tarmos para o avanço e conquista dos 
nossos direitos, ainda temos que lutar 
contra o golpe que querem dar na clas-
se trabalhadora, precarizando e oneran-
do nossos direitos. 

Já deu para perceber, que em pouco 
tempo de governo, o discurso de Minis-
tros e do próprio Congresso, gira entor-
no do retrocesso. 

Além de buscar a retomada do poder 
de compra do nosso salário, ainda va-
mos ter que nos defender e enfrentar o 
ataque do capital, que com o governo 
golpista, se comporta como predadores 
em relação a nossas conquistas. 

Mobilização; mobilização e mobili-
zação! Essa é a palavra de ordem para 
esse momento. Não há como fazer um 
enfrentamento contra esses golpistas, 
sem antes estarmos unidos e mobiliza-
dos. 

Vamos em frente, com muita coragem. 
Pois há um grande enfrentamento para 
ser feito. 

A luta continua!

Toyota inaugura fábrica de
 motores em Porto Feliz

A Toyota inaugurou, no dia 10 de maio, 
sua primeira fábrica de motores no Bra-
sil. Localizada na cidade de Porto Feliz, 
as margens da Rodovia Marechal Ron-
don, a nova planta já abastece a linha de 
produção da fábrica que produz o com-
pacto Etios, localizada em Sorocaba. A 
solenidade de inauguração contou com a 
presença de diversas autoridades.

A empresa anunciou que  investiu R$ 
580 milhões para a construção da nova 

Presidente do Sind. Metal. Dorival junto com demais autoridades no descerramento da faixa inaugural 

unidade que já emprega 320 funcionários 
e tem capacidade para produzir 108 mil 
motores por ano, exclusivamente para o 
carro compacto da marca.  

A fábrica já possui o planejamento para 
ampliar e produzir os motores do sedã 
médio Corolla, hoje produzido na fábrica 
que a Toyota tem em Indaiatuba. 

Para a direção do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Itu e Região, a vinda da Toyota 
representa a geração de novos postos de 

trabalho. “A Toyota representa para a re-
gião uma nova frente de trabalho e a valo-
rização do mercado interno. Hoje, temos 
outras empresas de nossa base, que pro-
duzem para Toyota e, com isso influência 
toda a geração de empregos e renda. For-
talecendo não só o setor automobilístico, 
mas também os mercados regionais, onde 
os trabalhadores(as) que lá trabalham 
consomem diariamente,” destaca a dire-
ção do Sindicato. 
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Lula participa de Plenária que defi niu o eixo 
da Campanha Salarial 2016

Aconteceu no sábado, 11 de junho, na 
sede da FEM-CUT/SP (Federação Esta-
dual dos Metalúrgicos Filiados a CUT 
do Estado de São Paulo), em São Bernar-
do do Campo, a Plenária Estatutária que 
definiu os rumos da Campanha Salarial 
2016. O encontro que reuniu dirigen-
tes sindicais do ramo metalúrgico, con-
tou com a presença do ex- presidente e 
metalúrgico n.º 1 do Brasil, Luis Inácio 
Lula da Silva.

Lula destacou que apesar do momento 
difícil é possível retomar o crescimen-
to apostando no mercado interno. “Para 
nós consertarmos este país é só acredi-
tarmos neste Brasil. Acreditar no nosso 
mercado interno. Os metalúrgicos na 
indústria automobilística, têm que sa-
ber que nós não precisamos produzir 
mais carros para o mercado brasileiro, 
temos que convencer as matrizes que 
a empresa que quiser vir para cá, será 

para exportar,” avaliou.
Para o presidente da FEM, Luiz Car-

los da Silva Dias - o Luizão, a Campa-
nha desse ano será tão difícil como foi 
a de 2015, porém com o agravamento 
da situação política do país. “O cenário 
político, talvez seja que dite o ritmo da 
campanha. O governo golpista interino 
instalado, tem propostas contrárias aos 
interesses da classe trabalhadora. Por 
tanto, a Campanha Salarial, além da 
tentativa de recuperar o poder de com-
pra dos salários, vai ser um momento de 
resistência aos ataques que nós já esta-
mos sofrendo,” destacou Luizão. 

Fausto Augusto Júnior, coordenador 
de educação do Dieese, afirmou que a 
perspectiva é que será uma campanha 
dura. “A economia está com problemas, 
isso não é segredo para ninguém. A taxa 
de inflação está alta e a luta para recom-
posição do poder aquisitivo dos salários 

é necessária e urgente. A tendência do 
patronal é se utilizar do desemprego 
como arma para não aumentar os salá-
rios. Historicamente a categoria já viveu 
momentos muito semelhantes a esse. 
Desta forma, é preciso, assim como das 
outras vezes, ir à luta.” afirmou o eco-
nomista. 

O presidente dos Metalúrgicos de Itu 
e Região ressalta que não é hora de bai-
xar a cabeça. “Sabemos que estamos em 
um momento complicado, mas isso não 
é motivo para baixar a cabeça. Precisa-
mos encher o peito e erguer a cabeça, 
para sairmos à luta, buscar a defesa e 
conquista de nossos direitos. Nossa 
Campanha, tem que ser algo que traga 
crescimento para o setor metalúrgico, 
bem com a conquista do nosso poder de 
compra, que esse governo golpista está 
retirando das nossas rendas,” afirma 
Dorival Jesus do Nascimento Júnior. 

Eixo de Campanha

Durante a Plenária, os dirigen-
tes sindicais aprovaram o seguinte 
slogan para a Campanha Salarial: 
“Sem pato, sem golpe, por mais 
empregos e direitos.” 

Também fizeram a aprovação do 
eixo da campanha: 

-Não a terceirização e à perda de 
direitos;

- Estabilidade e a geração de em-
pregos;

-Valorização dos pisos;
-Reposição total da inflação e au-

mento real;
-Jornada de 40 horas semanais.

Fotos: Adonis Guerra - SMABC
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Dirigentes Sindicais do exterior
 visitam a empresa SAPA

No dia 06 de junho, aconteceu na empresa 
Sapa Aluminium Brasil a visita dos represen-
tantes sindicais, Kenneth Hertz (Suécia) e Tor 
Egil Skulstod (Noruega), acompanhados do 
Presidente e CEO da SAPA, Egil Hogna. A vi-
sita, contou com o diretor de base e membro 
do Comitê Sindical de Empresa, Rafael Silva 
do Nascimento e o presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Itu e Região, Dorival Je-
sus do Nascimento Júnior. 

O visitantes juntamente com os dirigentes 
sindical do Brasil participaram de uma reu-
nião, onde estreitaram as relações sindicais e 
de trabalho, posteriormente, os sindicalistas 
do Brasil, Noruega e Suécia participaram de 
uma reunião, onde puderam realizar a troca 
de experiências sobre o trabalho sindical e as 
atividades da empresa SAPA. 

Na ocasião, foi feito o convite para que os 
sindicalistas estrangeiros participassem do 
próximo Congresso da CNM, que reúne diri-
gentes sindicais do Brasil e do exterior. Par-
ticipou do encontro Renata Gnolo Paneque, 
assessora da CNM/CUT (Confederação Nacio-
nal dos Metalúrgicos filiados a CUT).

Para a direção do Sindicato, esse tipo de 
encontro é altamente proveitoso e positivo. 
“Nós avaliamos como positiva, essa oportu-
nidade em que nos reunimos com dirigentes 

sindicais de outros países. Conseguimos tro-
car experiências e debater as diversas realida-
des vividas pelos trabalhadores(as) em seus 
diversos contextos,” avalia a direção. 

Diretores do Sind. Metal. Itu, com dirigentes sindicais do exterior

Rede sindical de trabalhadores 
da Toyota se reúne em Itu

A Rede Sindical da Toyota, for-
mada por trabalhadores das fábri-
cas de  Sorocaba e Porto Feliz se 
reuniram, no dia 01 de junho, no 
Sindicato dos Metalúrgicos de Itu 
e Região, para discutirem sobre as 
negociações de PLR, bem como os 
critérios e metas impostos pela em-
presa 

A planta de Porto Feliz, que per-

tence à base sindical de Itu, iniciou 
suas atividades há apenas 3 meses, 
portanto a troca de informações 
dentro da Rede dos trabalhadores, 
tem sido fundamental para a atua-
ção sindical nesta planta.

Outro ponto discutido foi a parti-
cipação da Rede no projeto: “Ação 
Frente às Multinacionais” em par-
ceria com a CUT, DGB e IOS. 

SINDICATO  
PROMOVERÁ 

CURSO  SOBRE NR 
17 - ERGONOMIA

O Sindicato vai promover cur-
so sobre: “Introdução básica a NR 
17 - Ergonomia e fatores psicoso-
ciais de risco ao trabalho”. O en-
contro será, no dia 15 de setembro 
de 2016, no período das 13h 30 às 
17h30.  

 Os interessados poderão procu-
rar o diretor da saúde, Paulo da 
Silva, através do fone: (11) 4022-
1446 para fazer a inscrição.

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

O curso contará com a palestra 
do médico consultor do nosso 
Sindicato, Dr. Roberto Ruiz. Ha-
verá material básico sobre o tema. 
Também teremos certificados aos 
participantes.
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SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE ITU E REGIÃO

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas Metalúrgicas, 
Mecânicas, de Materiais Elétricos e Eletrônicos, Siderúrgicas, Fundidos, 

Automobilísticas,Autopeças e Aeroespacial de Itu, 
Porto Feliz, Boituva e Cabreúva.

Sede Social: Rua Euclides da Cunha, 127 
 Centro – CEP 13. 300 - 015 – Itu /SP 

 Fone (011) 4022 – 1446  -  e-mail presidencia@metalurgicosdeitu.com.br 
CNPJ 50 234 384/0001 - 85

Edital de Convocação

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas Metalúr-
gicas, Mecânicas, de

 Materiais Elétricos e Eletrônicos, Siderúrgicas, Fundidos, Au-
tomobilísticas,

Autopeças e Aeroespacial de Itu, Porto Feliz, Boituva e Cabre-
úva, através de seu diretor Presidente,  no uso das Atribuições e 
Previsões Estatutárias, Legais e de Conformidade com a Resolu-
ção da diretoria Executiva, Convoca Todos os Trabalhadores  As-
sociados e Não Associados a entidade, para a Assembléia Geral 
Ordinária, que se Realizar-se a na, que se Realizar-se a na Sede 
Social do Sindicato, à Rua Euclides da Cunha, nº 127 – Centro, 
em Itu, Estado de São Paulo, no Próximo dia 02 de Julho de 2016, 
às 09:00 Horas em primeira convocação, e às 10:00 Horas em 
Segunda Convocação, Caso não Obtido o Quorum Estatutário em 
primeira chamada; Com a Seguinte ordem do dia: 

A) Leitura ,discussão e deliberação sobre a ata da Assembléia 
geral anterior.

B) Aprovação de pauta de reivindicações da Campanha 
Salarial,(clausulas de natureza sociais e econômicas ),que será 
encaminhada à Entidade Sindical Econômica –Montadoras 
; SINDIPEÇAS (Auto Peças) , SINDIFORJA , SINPA ( porcas e 
parafusos);GRUPO XIX-III-10 , GRUPO XIX –III -9 ;SICETEL;  
SINDRATAR;  SINDICEL;SIMEFRE;SIAMFESP;SIESCOMET;SI
NAFER,Grupo2;SINDIMAQ ;SINAEES ,SINIEM (Estamparia) , 
Fundições e SINDISIDER ,para a próxima data base da Categoria 
Metalúrgica;

C) Autorização para a diretoria celebrar Convenção , e /ou 
Acordo, e /ou Contrato Coletivo de Trabalho , bem como instau-
rar Dissídio Coletivo ; 

e) Outros Assuntos de interesse da categoria.

Itu,15 de junho de 2016.
Dorival Jesus do Nascimento Jr   

Presidente   

SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE ITU E REGIÃO

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas Metalúrgicas, 
Mecânicas, de Materiais Elétricos e Eletrônicos, Siderúrgicas, Fundidos, 

Automobilísticas,Autopeças e Aeroespacial de Itu, 
Porto Feliz, Boituva e Cabreúva.

Sede Social: Rua Euclides da Cunha, 127 
 Centro – CEP 13. 300 - 015 – Itu /SP 

 Fone (011) 4022 – 1446  -  e-mail presidencia@metalurgicosdeitu.com.br 
CNPJ 50 234 384/0001 - 85

Edital de Convocação

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas Metalúrgi-
cas, Mecânicas, de

 Materiais Elétricos e Eletrônicos, Siderúrgicas, Fundidos, Automo-
bilísticas,

Autopeças e Aeroespacial de Itu, Porto Feliz, Boituva e Cabreúva, 
através de seu diretor Presidente,  no uso das Atribuições e Previsões 
Estatutárias, Legais e de Conformidade com a Resolução da direto-
ria Executiva, Convoca Todos os Trabalhadores  Associados e Não 
Associados a entidade, para a Assembléia Geral Ordinária, que se 
Realizar-se a na, que se Realizar-se a na Sede Social do Sindicato, à 
Rua Euclides da Cunha, nº 127 – Centro, em Itu, Estado de São Pau-
lo, no Próximo dia 02 de Julho de 2016, às 08:00 Horas em primeira 
convocação, e às 09:00 Horas em Segunda Convocação, Caso não 
Obtido o Quorum Estatutário em primeira chamada; Com a Seguinte 
ordem do dia: 

a) Deliberação sobre a Venda da Caminhão LZ 4000 de som  ano 
1984 , armários de aço e mobílias que estão encostadas e outros .

b) Outros assuntos de interesse.

Itu,15 de junho de 2016.
Dorival Jesus do Nascimento Jr   

Presidente   

Estabilidade 

Nakayone - No dia 7 de junho, os trabalhadores da empresa 
Nakayone em assembleia, aprovaram a estabilidade de emprego até 
fevereiro de 2017. O Sindicato parabeniza os trabalhadores, pela 
união e por mais esta conquista. 

Redução de Jornada
Sem Redução de Salário 

AISIN - No dia 8 de junho, os trabalhadores da Aisin votaram a 
proposta de Redução de Jornada, sem redução de salário. A Direção 
do Sindicato parabeniza os companheiros (as) da empresa AISIN 
por esta conquista.
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Metalúrgicos da CUT decidem criar 
rede nacional de comunicação

Para disseminar notícias sobre os 
metalúrgicos da CUT de todas as re-
giões do país, dirigentes e jornalistas 
dos sindicatos, federações e da Con-
federação Nacional (CNM/CUT) deci-
diram criar uma rede de comunicação 
da categoria.

 A decisão foi tomada nesta quarta-
-feira, dia 1º de junho, ao final do Se-
minário Nacional de Comunicação 
dos Metalúrgicos da CUT, realiza-
do em São Bernardo do Campo (SP), 
na sede da CNM/CUT, promotora do 
evento.

Para dar início a esta rede de comu-
nicação, os participantes decidiram 
que o portal da CNM/CUT funcionará 
como uma espécie de agência de notí-
cias dos metalúrgicos da CUT.

Assim, as notícias dos sindicatos de 
base e das Federações, além do con-
teúdo produzido pela equipe de jor-
nalistas da Confederação, que serão 
disponibilizadas neste portal. “Será o 
primeiro passo para que os mais de 80 
sindicatos e as federações cutistas de 
nossa categoria possam acompanhar e 
também reproduzir as informações do 

que acontece em cada base”, explicou 
Cláudia Albertina, secretária de Co-
municação da CNM/CUT.

“A tarefa de todos aqui é garantir que 
em 30 dias esta rede já esteja funcio-
nando e que a cada mês, pelo menos 
um conteúdo nacional também seja 
reproduzido nos veículos locais”, des-
tacou o presidente da Confederação, 
Paulo Cayres.

Ao longo dos dois dias do Seminário, 
mais de 50 pessoas de 22 entidades da 

categoria de todo Brasil, acompanha-
ram painéis e debateram os desafios 
em relação à comunicação sindical do 
ramo. A luta pela democratização da 
comunicação no Brasil foi foco dos 
debates, assim como o papel das redes 
sociais para disseminar informações.

Os participantes também debate-
ram as experiências de comunicação 
desenvolvidas pelas suas entidades, 
destacando ações de sucesso e as difi-
culdades enfrentadas.

No sábado, 4 de junho, dirigentes sindi-
cais dos  metalúrgicos filiados a FEM-CUT/
SP (Federação Estadual dos  Metalúrgicos fi-
liados a CUT), estiveram reunidos na cidade 
de Jarinu, para a realização da Plenária da 
Campanha Salarial 2016. Estiveram presen-
tes representantes dos sindicatos dos meta-
lúrgicos de Itu, Salto, Cajamar e Sorocaba.  
A palavra de ordem do encontro foi uma só: 
“mobilização!”

Os dirigentes debateram a conjuntura polí-
tica e econômica do país e os desafios para a 
campanha deste ano.

De acordo com Claudinéia Leonardi, per-
tencente ao Comitê Sindical da Empresa 

Plenárias debatem temas da Campanha Salarial

Guarany, da base dos Metalúrgicos de Itu e 
Região, a campanha salarial de 2016 não será 
fácil. “Esse ano não será um ano fácil, como 
nenhum ano tem sido, mas nem por isso, 
nós vamos perder as esperanças de construir 
uma campanha salarial de sucesso e que tra-
ga benefícios para o trabalhador,” destacou a 
metalúrgica.

Joildes, secretário geral do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Cajamar, também afirmou 
que a campanha terá momentos difíceis. “O 
ano passado já vivemos uma campanha mui-
to difícil, com o racha dos grupos patronais. 
Essa dificuldade vai complicar ainda mais o 
nosso trabalho. Teremos momentos difíceis 

em nossa Campanha.”
Dorival Jesus do Nascimento Júnior presi-

dente do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e 
Região, acredita, que é hora de erguer a cabe-
ça e avançar nos direitos. “Sabemos das di-
ficuldades que vivemos; as que tivemos e as 
que vamos ter. Mas não é hora de baixar a ca-
beça ou esmorecer a luta. Temos que levan-
tar nossas cabeças e partir para a conquista 
de novos avanços e direitos. A luta está ape-
nas começando,” enfatizou Nascimento.

Com os encaminhamentos das plenárias, 
os dirigentes se reuniram no dia 11 de junho 
para a realização da Plenária Estatutária da 
Campanha Salarial.  
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Bravox é tricampeã do XIX Campeonato de
Futsal dos Metalúrgicos de Itu e Região

A quadra do CRM (Centro Recreativo 
dos Metalúrgicos) se transformou em um 
grande palco na manhã do domingo, 26 de 
maio, onde ocorreu a final do XIX Campe-
onato de Futsal dos Metalúrgicos de Itu e 
Região.

As partidas tiveram início às 9h com a 
disputa entre o 3º e 4º lugar, em quadra es-
tiveram as equipes Emicol e Lenovo. Após 
um jogo com muitos lances e gols, a equipe 
Emicol ficou com o 3º lugar.

Já às 10h, as equipes Bravox e Imbera en-
traram em quadra para realizar uma acirra-
da disputa pelo título do campeonato. Uma 
partida eletrizante. Assim pode ser definida 
a disputa, que no  término, sagrou a equipe 
Bravox como tricampeã da competição.

O goleiro menos vazado ficou com Gil-
vam, como artilheiro do Campeonato, tive-
mos três atletas ambos com 10 gols Bruno 
de Lima da equipe Lenovo, Diego da Con-
ceição da equipe Emicol e David Alves da 

equipe Inbera. O troféu disciplina ficou 
com a equipe Leoni, com apenas 2 cartões 
amarelos.

A direção do Sindicato parabeniza todas 
as equipes pela participação. “Nosso cam-
peonato é para promover o lazer e o entre-
tenimento entre os associados, dependen-
tes e familiares. Todos os companheiros 
que participaram estão de parabéns pela 
dedicação, responsabilidade  e empenho,” 
destacaram os organizadores.

Equipe Bravox - tricampeã Equipe Imbera - vice-campeã

Equipe Emicol - 3º lugar Goleiro menos vazado - Equipe Emicol Artilheiro - Equipe Lenovo

Artilheiro - Equipe Inbera Artilheiro - Equipe Lenovo Troféu Disciplina - Equipe Leoni
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Sindicato fi rma convênio com  CEUNSP e Objetivo
O CEUNSP – Centro Universitário Nossa 

Senhora do Patrocínio em uma parceria com 
o Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região, 
oferece descontos para todos os seus associa-
dos e dependentes (cônjuges e filhos).

A Instituição integra a Cruzeiro do Sul Edu-
cacional, um dos mais representativos grupos 
educacionais do País e o desconto é abrangen-
te para todas as instituições do grupo.

Além dos cursos de graduação, pós-gradu-
ação e Ensino a Distância, os descontos tam-
bém são extensivos ao Colégio Objetivo de Itu 

Confi ra os descontos especiais: 
•Taxa de inscrição para o Processo Seletivo/Vestibular, ISENTA(*exceto Medicina);
•10%  desconto*  Cursos de Graduação na modalidade presencial, (*exceto Medici-
na); 
•20% de desconto para novos ingressantes, sobre o valor de pontualidade nos cursos 
 de Pós-graduação (Especialização e MBA) na modalidade presencial; 
•20% de desconto para novos ingressantes, sobre o valor de pontualidade 
 nos cursos de Graduação e Pós-Graduação a Distância 
•20% de desconto para os cursos de Extensão;
•10%* de desconto nas mensalidades do Colégio Objetivo Itu e Salto do Infantil ao Médio  
•20% desconto  para segunda Graduação ( para ingresso no meio do ano).

e Salto.
Com mais de 50 anos de tradição o CEUNSP 

é reconhecido por seu ensino de qualidade, 
e oferece cursos nas áreas de Gestão e Negó-
cios, Comunicação, Direito, Saúde, Engenha-
ria, Gastronomia, Informática e Educação.

A parceria além dos descontos, permite a 
oportunidade para que todos os associados 
possam investir em sua carreira.

Os descontos serão válidos para alunos ca-
louros que ingressarem a partir da data de ce-
lebração deste convênio. 

Novos Convênios 
Verifique condições especiais para associados e dependentes 


