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Se você não concorda em trabalhar 12 horas por dia. Não deseja que o Governo 
mexa: nos direitos Trabalhistas, na Saúde e na Educação. Se você não quer deixar 
de ganhar o 13º Salário e não deseja receber seu FGTS apenas quando aposentar.

Se você é contra toda a terceirização no local de trabalho. Que a aposentadoria 
aconteça com no mínimo 65 anos. Se você não quer ver o SUS acabar, o encerramento 

dos programas de fi nanciamento na Educação e o fechamento de Universidades 
Públicas. E se você não quer que o PRÉ-SAL seja dado ao capital estrangeiro.  

Não saia de casa no dia 22 de setembro. GREVE GERAL!

GREVE GERAL
DIA 22 de Setembro

Confi ra as próximas rodadas do 
XV – Campeonato de Futebol Society dos 

Metalúrgicos de Itu e Região. 
Página 4.

Mulheres metalúrgicas se reúnem 
para debater: “Mulher e Sociedade”.

Página 4.

Campanha Salarial
Querem que os trabalhadores(as) 

paguem o pato

As bancadas patronais estão oferecendo índices abaixo da INPC (Ín-
dice Nacional de Preço ao Consumidor), que este ano, apurado nos 
meses de 01 de setembro de 2015 a 31 de agosto de 2016, chegou a 
9,62%.

Desta forma, entramos na reta final e decisiva da Campanha Salarial. 
É preciso muita mobilização para avançar e conseguirmos ao menos 
o INPC. Assim, o Sindicato estará promovendo uma série de assem-
bleias na porta das fábricas, para passar o quadro da Campanha Sala-
rial e conscientizar  sobre o momento em que estamos passado. 

Confira na página 2, as propostas que foram feitas. 
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Campanha Salarial: reajustes oferecidos pelos 
patrões não chegam ao INPC

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 8

Fundição Estamparia Grupo 10

Os debates sobre as cláusulas econômi-
cas tomou conta das mesas de negociação 
da Campanha Salarial 2016, nas últimas 
semanas. Na quinta- feira, 15 de setem-
bro, representantes da FEM-CUT/SP se 
reuniram com sindicatos patronais do 
G2, G3, G8 e Estamparia. 

As propostas econômicas feitas pelos 
patrões não chegam nem ao 9,62% de 
inflação que foi acumulada no período 
de 1 de setembro de 2015 à 31 de agos-
to de 2016. O presidente da FEM-CUT/
SP, Luiz Carlos da Silva Dias, o Luizão, 
destaca que a bancada dos trabalhadores 
não aceitou nenhuma das ofertas. “Os va-
lores de reajustes que foram oferecidos, 
não atendem as expectativas dos traba-
lhadores. Entendemos e temos a clareza 
do momento atual, que o país atravessa, 
mas, não aceitaremos que os trabalhado-
res paguem o pato nessa crise”, explicou 
Luizão.

Grupo 2
O grupo 2 ofereceu 4,5% de reajuste. 

O valor inicial foi rejeitado pela banca-
da dos trabalhadores. Durante a conversa 
realizada na tarde da quinta- feira, 15 de 

setembro, os patrões apresentaram uma 
segunda proposta sendo ela: 4,5% de 
reajuste em Outubro (sobre o salário de 
31 de agosto, sem o retroativo de 01 de 
setembro) e mais 3% em Abril(também 
sobre o salário de 31 de agosto, sem o re-
troativo desde 01 de setembro). Também 
rejeitada. As negociações continuam.

Grupo 3
O grupo 3 ofereceu 6% de reajuste. A 

bancada dos trabalhadores considerou a 
proposta insuficiente para os anseios dos 
trabalhadores. A próxima rodada de ne-
gociação está agendada para o dia 21 de 
setembro.

Grupo 8
As negociações com o grupo 8 estão no-

vamente emperradas. Desde o início da 
Campanha Salarial 2016, os representan-
tes do setor patronal não demonstram dis-
posição em negociar. Na última rodada, 
realizada em 15 de setembro, eles se nega-
ram novamente a debater cláusulas sociais 
e não fizeram proposta econômica. 

Estamparia

Representantes da estamparia oferece-
ram um reajuste de 8,15% aos trabalha-
dores. As negociações continuam, para 
que o valor se aproxime ao máximo das 
pretensões dos trabalhadores.

Fundição
Na manhã da terça- feira, 13 de setem-

bro, a bancada patronal ofereceu metade 
do INPC acumulado no período de doze 
meses para os trabalhadores. A propos-
ta patronal, além de não repor as per-
das do período, que de 1 de setembro de 
2015 à 31 de agosto de 2016, acumula-
ram 9,62%, ainda propõe que o valor de 
4,81% seja pago apenas em Fevereiro. As 
negociações continuam. 

Grupo 10
No dia 24 de agosto, dirigentes da FEM-

-CUT/SP e a bancada patronal do Grupo 
10, debateram as cláusulas sociais da 
Campanha Salarial 2016. A FEM-CUT/SP 
desde a entrega da pauta vem trabalhan-
do com um rol de cláusulas que humani-
zam a Convenção Coletiva de Trabalho. 
Quanto às cláusulas econômicas, não há 
propostas. 
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Evento das Mulheres Metalúrgicas
 debateu: “A Mulher e Sociedade”

XV  Campeonato de Futebol Society dos
 Metalúrgicos de Itu e Região

No dia 11 de setembro, teve início no campo de Futebol Society do CRM (Centro Recreativo dos Metalúrgicos), o XV  
Campeonato de Futebol Society dos Metalúrgicos de Itu e Região. 

Ao todo são 17 times que participam da competição, com rodadas aos domingos pela manhã.
Resultado da rodada de 11 de setembro:  Sapa 12 X 02 Alufer; Cobrecom 07 X 05 Sumitomo; Catadão Leoni 15 X 02 

Aisim B; União Imbera 05 X 04 Bravox.
Resultado da rodada do dia 18 de setembro: SME 05 X 04 V Bandeirantes; Aços Marcom 07 X 06 Imbera A; Emicol 06 

X 02 Nissin; Leoni A 10 X 06 Ece Pinturas.
A seguir seguem as próximas rodadas:

 No dia 10 de setembro, aconteceu na sede do Sindi-
cato em Itu, o Encontro das Mulheres Metalúrgicas, o 
qual abordou o seguinte tema: “Mulher e Sociedade”. O 
encontro teve início com a economista do DIEESE Ca-
roline Gonçalves, que explanou sobre a mulher no mer-
cado de trabalho em seguida, sucederam a economista 
Andréa Souza, Secretária da Mulher da FEM-CUT/SP; 

Fátima do Carmo Silva, Presidenta da UNEI de Itu e  
Dra. Liliane Gazzola Faus, Presidenta da OAB subseção 
Itu. 

O encontro fez parte da programação da Secretaria da 
Mulher, que vem promovendo o debate de temas, suge-
ridos através da pesquisa com as mulheres metalúrgi-
cas, realizada nos meses de fevereiro e março deste ano. 


