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Encontro das mulheres metalúrgicas 
conclui Campanha Outubro Rosa

Na tarde da sexta-feira, 28 de outubro, o Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região, através da Secretaria da Mulher, pro-
moveu o evento: “Outubro Rosa – A Saúde da Mulher em Primeiro Lugar”, participaram associadas e dependentes de toda 
base territorial do Sindicato. Página 3.

Campeonato de Futebol Society 
chega à reta fi nal

O XV Campeonato de Futebol Society che-
ga à sua fase decisiva. No próximo domingo, 
04 de Dezembro, os times classificados co-
meçam a disputar a semi-final e no dia 11 
de dezembro acontece a grande final, com 
a disputa do título, vice-campeão e terceiro 
lugar. 

As partidas acontecem no campo society 
do CRM (Centro Recreativo dos Metalúrgi-
cos, com início às 9h. Em caso de chuva, as 
partidas serão prorrogadas para o próximo 
domingo. 

Metalúrgicos de Itu e Região  tomam posse no 
Coletivo Estadual da Igualdade Racial  - Página 2 
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FEM-CUT/SP empossa Coletivo
 Estadual da Igualdade Racial

“Temos muito trabalho, a tarefa não é fácil” alertou Rosana Apa-
recida da Silva, secretária de Combate ao Racismo da CUT/SP. Foi 
nesse clima que os 13 representantes do coletivo de Igualdade Ra-
cial da FEM-CUT/SP foram empossados na quinta-feira, 24 de no-
vembro, durante atividade realizada na sede da Federação em São 
Bernardo do Campo, São Paulo. 

Além de Rosana, João Cayres, Secretário Geral da CUT/SP, Luiz 
Carlos da Silva Dias, o Luizão, presidente da FEM-CUT/SP e Mi-
chele Silva Marques, secretária de Formação da CNM/CUT parti-
ciparam da mesa de abertura da atividade. Luizão alertou para a 
conjuntura que estamos inseridos: “Estamos vivendo um cenário 
de retirada de direitos. É reforma da previdência, PEC 55 (241), 
pautas que atingem diretamente a classe trabalhadora e ainda 
mais os negros e negras que ainda têm as piores colocações e os 
piores salários”.

O coletivo foi construído a partir de encontros que debateram 
a questão racial na sociedade e no local de trabalho e também do 
“Curso de Formação Sindical: Combate ao Racismo para a Cons-
trução da Igualdade Racial” oferecido pela CNM/CUT. “A ques-
tão racial sempre esteve presente na FEM-CUT/SP, mas nunca foi 
formado um coletivo que se debruce sobre o tema para procurar 
soluções e enraizar o debate sobre o racismo na sociedade”, expli-
ca Edvaldo Moura, o Pula Pula, Secretário de Políticas Sociais da 

FEM-CUT/SP. 
O Coletivo será formado por um representante de cada sindica-

to filiado à FEM-CUT/SP e tem como objetivo principal a criação 
de uma política de Promoção da Igualdade Racial que influencie 
no estado, nas negociações coletivas e nas ações sindicais.

Até o momento o coletivo é composto por:

NOTA SOBRE A CONJUNTURA NACIONAL

Com a derrota nas urnas em 2014, setores antipopulares tem se movimentado para consolidar grandes retrocessos para o povo brasileiro. O 
golpe parlamentar na presidenta Dilma este ano, articulado pelas forças conservadoras, mídia e o capital financeiro, findaram um processo de 
desestabilização de um governo democrático popular, que teve como diferencial a descontinuação de um projeto neoliberal pregado até 2002. A 
vitória de Lula na eleição de 2002, e as consequentes reeleições do Partido dos Trabalhadores mostrou a rejeição do povo por um modelo econô-
mico que sustentava a desigualdade e favorecia apenas os ricos e banqueiros.

A classe trabalhadora conquistou direitos até então negados e pôde ter uma melhor qualidade de vida, com acesso ao consumo e a locais que 
eram exclusivos para a classe média e média alta, como viagens aéreas, acesso a universidades de qualidade. Programas como PROUNI, FIES, 
Bolsa Família, Ciências sem Fronteiras entre outros. A ascensão de um modelo de desenvolvimento baseado num Estado atuante na economia e 
na erradicação da miséria, com políticas públicas efetivas para a redução das desigualdades, com tantos outros avanços para a classe trabalhado-
ra, incomodaram e incomodam os setores antipopulares. As medidas do governo Temer -- a PEC 55 (antiga PEC241); o plano de desestatização e 
o PPI (Programa de Parceria de Investimentos); reforma trabalhista; do ensino médio; reforma da previdência; apoiadas pelo governo ilegítimo e 
sua base -- representa a reação desses setores. O projeto neoliberal rejeitado em 2002, 2006, 2010 e 2014, vem se restabelecendo com o desmonte 
de um Estado forte e atuante; como fim de uma política externa soberana; ataque aos direitos dos trabalhadores; corte de políticas sociais, entre 
outras medidas impopulares. 

Diante de tantos retrocessos previamente descritos no programa peemedebista Ponte Para o Futuro lançado após a derrota do pleito de 2014, 
apoiado pelos tucanos e também motivo para o impedimento da governabilidade da Presidenta Dilma, fica para a classe trabalhadora a neces-
sidade de se reorganizar na luta pela manutenção dos seus direitos conquistados para evitar mais cortes. Esse vem sendo o papel das frentes no 
país, como a Frente Brasil Popular e também a Frente Povo sem Medo nesse momento de profundos cortes no que concerne aos avanços da classe 
trabalhadora. Nós, do Levante Popular da Juventude Itu, fazemos frente com a linha política traçada pela Frente Brasil Popular e acreditamos que 
a saída para essa crise não está nos cortes de avanços garantidos ao longo desses 14 anos, mas sim em medidas alternativas como a regulamenta-
ção do imposto sobre grandes fortunas, regulação econômica da verba governamental para a grande mídia, na seguridade dos direitos da classe 
trabalhadora e também em mudanças profundas no sistema político através de uma assembléia constituinte.

Levante Popular da Juventude Itu.
Novembro de 2016.

Pres. do Sind. Metal. Itu fazendo uso da palavra Coletivo Estadual da Igualdade Racial Participantes da solenidade de posse
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Outubro Rosa: Evento encerra 
Campanha nos Metalúrgicos de Itu e Região

Na tarde da sexta-feira, 28 de outubro, 
o Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e 
Região, através da Secretaria da Mulher, 
promoveu o evento: “Outubro Rosa – A 
Saúde da Mulher em Primeiro Lugar”, 
participaram associadas e dependentes 
de toda base territorial do Sindicato.

O evento teve início às 13h, com a pa-
lestra da ginecologista Dra. Maria Ana 
Gribel, que falou sobre a saúde da mu-
lher. Em seguida, a preparadora física 
Marcia Thomáz, conversou  com as mu-
lheres sobre qualidade de vida e bem 
estar. A ONG Mais Vida, também parti-
cipou das atividades do evento, fazendo 
uma palestra sobre prevenção ao Câncer 
de Mama.

Ao final, as participantes tiveram uma  
empolgante aula de Zumba, com a pro-
fessora Maira, do SESI de Itu.

Para a Secretária da Mulher Aline Sam-
paio, este evento foi de grande importân-

cia para as mulheres metalúrgicas. “Esse 
evento foi uma ação de muito valor para 
as companheiras, pois abordou temas 
como a saúde da mulher, bem estar, qua-
lidade de vida e prevenção. Para o ano 
de 2017, mais eventos como este serão 
planejado,” avalia Aline.

O presidente da entidade Dorival Jesus 
do Nascimento Júnior agradece a partici-
pação das companheiras e das empresas, 
que atendeu a solicitação do Sindicato, 
para a liberação das mulheres. “Nosso 
evento atingiu o objetivo esperado. Tive-
mos uma grande participação das com-
panheiras, também quero deixar meu 
agradecimento às empresas, que atende-
ram a solicitação das mulheres e as libe-
raram para participar do evento,” desta-
ca Nascimento.

O evento contou ainda com sorteio de 
brindes, aferição da pressão arterial e 
exame de glicemia.

Metalúrgicos de Itu e Região participam 
de ato contra Pacote de Maldades

 do Governo Temer
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EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Ofi-

cinas Metalúrgicas, Mecânicas, de
 Materiais Elétricos e Eletrônicos, Siderúrgicas, 

Fundidos, Automobilísticas,
Autopeças e Aeroespacial de Itu, Porto Feliz, Boi-

tuva e Cabreúva, através de seu diretor Presidente,  
no  uso  das atribuições  que  lhe  conferem  os  es-
tatutos  sociais  e  a  legislação  sindical , convoca  
os  associados,  quites  e  em  condições  de  votar,  
para  participarem  da Assembleia  Geral  Ordinária,  
a  ser  realizada  no  dia 02 de dezembro de 2016, 
às  17:30 horas em primeira convocação e ás 18:30 
horas em segunda convocação na sede do social da 
entidade  sita  na  Rua Euclides da Cunha, 127, Cen-
tro, Itu, Estado de São Paulo, CEP. 13300-015,  a  fim  
de  deliberarem sobre  as  seguintes  matérias  da  
ordem  do dia:

 a) leitura a provação da ata da assembleia ante-
rior;

 b) leitura e aprovação do relatório da Diretoria 
correspondente ao exercício de dois mil e quinze; 

c) leitura e aprovação por escrutínio secreto das 
peças que compõem o Balanço Financeiro dos exer-
cícios de 2015, instruídas com o perecer do Con-
selho Fiscal; d)  leitura a aprovação por escrutínio 
secreto das peças que compõe  o  processo  de  Pre-
visão  Orçamentária  para  o  exercício 2017,  instru-
ídas  com  o  parecer  do  Conselho  Fiscal.                                                                       

                    
        

  Itu, 25 de novembro de 2016 

Dorival Jesus do Nascimento Junior
Presidente 

  

Os dirigentes sindicais do Sindicato dos Me-
talúrgicos de Itu e Região estiveram presentes, 
na região de Sorocaba, para juntos com o mo-
vimento sindical, realizar o ato contra o Pacote 
de Maldades de Temer, que ameaça retirar di-
reitos trabalhistas garantidos na CLT (Consoli-
dação das Leis Trabalhistas) e direitos sociais 
como saúde e educação públicas gratuitas, por 
meio da PEC 241/PEC 55 (Proposta de Emenda 
à Constituição) que congela investimentos por 
20 anos nessas áreas e na social.

O ato começou na madrugada nas 53 gara-
gens de ônibus nos municípios de Sorocaba, 
Votorantim, São Roque, Mairinque, Araçari-
guama, Itapetininga, Tatuí, Araçoiaba da Serra, Capela do Alto, Salto de Pirapora, Piedade, 
São Miguel Arcanjo, Pilar do Sul, Itapeva, Capão Bonito e Itararé. Os motoristas aderiram 
à paralisação e participaram de assembleias, em que o movimento sindical conversou com 
os trabalhadores, sobre a luta contra os retrocessos que assombram o Brasil, como a refor-
ma do ensino médio e a PEC 241/55 que inviabiliza todos os níveis de ensino, da creche à 
universidade.

É unanimidade entre os dirigentes sindicais da CUT e os demais que são comprometidos 
com a defesa dos trabalhadores de que o negociado pelo legislado acaba com todos os direi-
tos garantidos em leis específicas, permanecendo apenas o que diz a Constituição Federal, 
ou seja, acaba com a CLT e a lei do 13º salário, por exemplo.

As centrais sindicais comprometidas com a defesa da classe trabalhadora irão promover 
uma jornada de luta em todo o país para tentar barrar esse Pacote de Maldades do governo 
Temer (PMDB).
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FEM-CUT/SP assina Convenção Coletiva com 
Estamparia, Sinafer, Simefre e Siamfesp

Na manhã da quinta-feira, 03 de novembro, 
a FEM-CUT/SP, e a bancada patronal da Es-
tamparia, Sinafer, Simefre e Siamfesp se reu-
niram para assinar a Convenção Coletiva de 
Trabalho. 

O acordo firmado prevê o reajuste de 9,62% 
que será aplicado em duas parcelas, para os 
trabalhadores(as) da Estamparia, sendo: 6,5% 
retroativo a 1º de setembro e o restante em 
fevereiro de 2017; e para os trabalhadores(as) 
do Sinafer, Simefre e Siamfesp, será 6,62% 
retroativo a 1º de setembro e o restante tam-
bém em fevereiro. 

O reajuste aprovado atinge cerca de 40 mil 
trabalhadores na base da FEM-CUT/SP.

Acordos por empresas da 
Campanha Salarial 2016


