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Direção do Sindicato realiza assembleias 
para informar quadro da Campanha Salarial

A Campanha Salarial seguem com grandes desafios. Inúmeros ataques à Convenção Coletiva do Trabalho, retiradas de direitos e de-
sinteresse, são alguns dos aspectos demonstrados pela bancada patronal. Durante o mês de agosto, a direção do Sindicato, foi até as 
portas das fábricas, para informar os trabalhadores, através de assembleia, sobre o andamento da Campanha. Acompanhe nas páginas 
2 e 3 às assembleias realizadas e o resumo da Campanha Salarial 2017. Na data de hoje (07/09), o índice fechou em 1,73%. No mês de 
agosto, tivemos uma deflação de -0,03%.

Aisin Nakayone ACE

Índice de Inflação Reunião dos Sindicatos Metal. na FEM-CUT/SP Leoni

O campeonato de Futebol Society chega a sua etapa decisiva. 
Confira na página 4, a classificação e as próximas partidas. 

Edital para o
 Processo Eleitoral

Página 3

Trabalhadores(as), a união 
de todos é muito importante 
para a defesa dos nossos di-
reitos. Vamos nos mobilizar 
e juntos defendermos nossas 

Leis Trabalhistas e a Con-
venção Coletiva do Trabalho. 
Resistência, unidade e luta!
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Sindicato realiza assembleias para 
passar quadro da Campanha Salarial

Durante o mês de agosto, a direção do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Itu e Região percorreu a base territorial, realizando várias 
assembleias nas portas das fábricas, com os trabalhadores(as). 

Na ocasião, os diretores conversaram com os metalúrgicos(as), 

sobre o quadro da Campanha Salarial 2017, os males da terceiri-
zação e as diversas dificuldades, que a classe trabalhadora está 
atravessando graças a política de arrocho às Leis Trabalhistas e à 
economia, que o desgoverno de Michel Temer vem proporcionado. 

Aisin Pentair Taunus Toyota

Emicol ACE Schmersal Nakayone

Polimet Leoni Alpunto 
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Edital de Convocação

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas Metalúrgicas, Mecânicas, de Mate-
riais Elétricos e Eletrônicos, Siderúrgicas, Fundidos, Automobilísticas,Autopeças e Aeroes-
pacial 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 diretoria 
Plena, Convoca Todos os Trabalhadores  Associados a entidade, para a Assembléia Geral 
Ordinária,ELEITORAL que se Realizar-se a na, que se Realizar-se a na Sede Social do Sin-
dicato, à Rua Euclides da Cunha, nº 127 – Centro, em Itu, Estado de São Paulo, no Próximo 
dia 17 de setembro de 2017, 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: 

 01) Definição das datas e duração das eleições no primeiro turno (primeiro e segundo es-
crutínios) e no segundo turno (primeiro e segundo escrutínios) para escolha dos membros 
da Diretoria Plena (Comitês Sindicais de Empresa e do Comitê Sindical dos Metalúrgicos 
Aposentados), do Conselho da Direção Executiva, da Direção Executiva e do Conselho Fiscal, 
para gestão do período dois mil e dezoito/dois mil e vinte e dois;

  02) Eleição dos membros da Comissão Eleitoral que presidirá todo o processo eleitoral, 
sendo que esta Comissão Eleitoral será presidida pelo Presidente do Sindicato, na forma do 
artigo noventa e três, parágrafo quarto, do Estatuto Social;

 03) Aprovação da relação das empresas que elegerão, no primeiro turno das eleições, seus 
Comitês Sindicais de Empresas, observados os critérios contidos nos artigos sessenta e dois, 
sessenta e três e noventa e quatro, do Estatuto Social do Sindicato

Os associados que desejarem constituir um Comitê Sindical em sua empresa, observadas as 
condições contidas no artigo 62, caput, do Estatuto Social, poderão encaminhar solicitação, 
acompanhada da devida assinatura dos associados, à Secretaria Geral do Sindicato, durante 
o horário normal de funcionamento da mesma, até o dia 14 de setembro de 2017.”

Itu,06 de setembro de 2017.
Dorival Jesus do Nascimento Jr   

Presidente  

Bancadas patronais atacam e querem
 retiradas de direitos

G 8/3 Sinafer /Siamfesp /Simefre
 A  FEM-CUT/SP, realizou a segunda rodada de 

negociação com o Sindicato da Indústria de Arte-
fatos de Ferro, Metais e Ferramentas em Geral no 
Estado de São Paulo, o SINAFER.

Seguindo o plano de trabalho aprovado duran-
te a primeira rodada, as bancadas debateram as 
cláusulas pré-existentes, e avançaram nas reivin-
dicações de aprimoramento da cláusula do Auxí-
lio Funeral.

A bancada patronal sinalizou positivamente so-
bre a cláusula de salvaguarda que garante o com-
promisso de debate entre as bancadas a partir do 
início da vigência das alterações da reforma tra-
balhista. 

G 8 /2 Sicetel /Siscomet
A FEM-CUT/SP, voltou a se reunir com a ban-

cada patronal do Sindicato Nacional da Indústria 
de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos, o 
Sicetel, na manhã da quarta-feira, 16 de agosto. O 
debate aconteceu na sede do sindicato patronal, 
na FIESP, em São Paulo.

Conforme o plano de trabalho que foi aprovado 
durante a primeira rodada de negociação, as ban-
cadas debateram as cláusulas sociais pré-existen-
tes. A cláusula do Emprego Apoiado, que favorece 
a contratação de trabalhadores/as com deficiên-
cia, foi a mais debatida. A proposta da FEM-CUT/
SP prevê o envolvimento da Associação Brasileira 
de Emprego Apoiado, a ABEA, que reúne um ban-
co de dados de pessoas com deficiência, insere e 
acompanha esse trabalhador(a) no mercado até 
que ele esteja habituado e preparado para a exe-
cução da tarefa. A reivindicação de melhora na 
cláusula do auxílio funeral também avançou. A 
bancada patronal irá propor uma redação.

Pleiteada pela bancada dos trabalhadores(as) há 
2 anos, a cláusula compromissória da Negociação 
Permanente foi aceita pela bancada do Sicetel /
Siscomete. Nesse sentido, um dos objetivos da 
negociação permanente é alcançado, que é apre-
sentar nossas demandas e debate-las de forma res-
ponsável.

Grupo 3
Na tarde desta terça-feira, 22 de agosto, aconte-

ceu a quarta rodada de negociação entre a FEM-
-CUT/SP, e o Grupo 3 – Peças, Parafusos e Forjaria. 
O encontro foi realizado na sede do Sindipeças 
em São Paulo.

Na oportunidade as bancadas debateram o rol 
de cláusulas novas, que reivindicam garantias aos 
trabalhadores(as) em vias de aposentadoria, com 
procedimentos cirúrgicos agendados, estabilida-
de de 180 dias aos país biológicos ou adotantes 
e também estabilidade de 7 meses para gestan-
tes. Outra cláusula que tratam da saúde do traba-
lhador são as tarefas do Cipeiro. A bancada dos 
trabalhadores(as) reivindica que a CIPA tenha 
prerrogativa de notificar a empresa em situações 
de risco grave ou iminente. A bancada patronal 
afirma que isso não compete ao cipeiro.

Apesar de já ser realidade em muitas empresas 
do Grupo 3, a Jornada de 40 horas foi negada pela 
bancada patronal.

E no dia 30/08 quarta feira a Bancada Patronal 
,para nossa Surpresa não quis manter o que já es-
tava combinado  desde da primeira reunião de es-
clarecimento da Pauta qual definiu como seria as 
rodadas de negociações invertendo a pauta con-
trariando a bancada dos Trabalhadores ,mostran-
do que o compromisso assumido pelo Patronato 
não seria cumprido mais uma vez .

Grupo 8 - 2
Na manhã da quinta-feira, 24 de agosto, a FEM-

-CUT/SP, realizou a terceira rodada de negocia-
ção com o Grupo 8-2, que reúne os segmentos de 
trefilação, laminação, esquadrias e construções 
metálicas e também a terceira rodada com a Es-
tamparia. O encontro com os grupos patronais 
aconteceu na sede da Federação, em São Bernardo 
do Campo.  

Ambas bancadas patronais finalizaram a apre-
ciação das reivindicações dos trabalhadores/as 
e sinalizaram positivamente para assinatura da 
convenção. As bancadas também sinalizaram 
para a assinatura da cláusula compromissória da 
Negociação Permanente e da cláusula de salva-
guarda, que tem como objetivo o compromisso de 

debate entre as partes sobre a Reforma Trabalhista 
e a Terceirização Irrestrita.

Para aprofundar o debate sobre a cláusula do 
Emprego Apoiado, que auxilia a contratação de 
pessoas com deficiência, Jesus Carlos, presiden-
te da ABEA, Associação Brasileira de Emprego 
Apoiado, participou da rodada com o Grupo 8-2 
para explicar como funciona esta ferramenta. O 
emprego apoiado atua com um banco de dados 
que reúne um cadastro de pessoas com deficiência 
e com detalhes sobre suas aptidões. 

Fundição 
Na manhã desta sexta-feira, 25 de agosto, a FEM-

-CUT/SP, realizou a segunda rodada de negociação 
com a bancada da Fundição na sede da Associação 
Brasileira de Fundição (ABIFA), em São Paulo.

A bancada patronal reafirmou o compromisso 
com a mesa de negociação permanente, da qual 
é signatária há duas Campanhas Salariais, e sina-
lizou para a assinatura da Convenção Coletiva de 
Trabalho. Outro aceno positivo por parte da Fun-
dição, foi o compromisso de assinatura da cláusu-
la de Salvaguarda.

Grupo 10
Na manhã da segunda-feira, 28 de agosto, a FEM-

-CUT/SP, realizou a segunda rodada de negociação 
com o Grupo 10, que reúne empresas inorganiza-
das em sindicatos da FIESP, na sede da entidade 
na capital paulista.

A FEM-CUT/SP fez, novamente, a defesa da 
cláusula de salvaguarda para a bancada patronal. 
Esta cláusula tem como objetivo garantir o debate 
sobre a Reforma Trabalhista quando as alterações 
propostas por ela forem regulamentadas. Os pa-
trões irão analisar a proposta e devem se posicio-
nar no próximo encontro.

A bancada patronal rejeitou a reivindicação da 
Ultratividade, que garantia a validade da última 

convenção até que uma nova fosse assinada, e 
também a vigência por dois anos da Convenção 
Coletiva que está sendo construída nesta data-ba-
se.  O debate sobre as reivindicações nas cláusulas 
pré-existentes também não obteve avanço.  

Durante esta segunda rodada, a bancada patronal 
apresentou suas reivindicações. Entre os direitos 
atacados estão a solicitação de alteração da mul-
ta diária por atraso de pagamento para multa por 
ocorrência; alteração nas formas de contratação de 
mão de obra temporária; clausula do acidentado e 
portador de doença profissional e já se utilizando 
das regras estabelecidas pela reforma trabalhista, 
alteração na concessão de férias. 

Estamparia
Assim como em outros grupos, a rodada de ne-

gociação com o Sindicato Nacional da Estamparia 
(Siniem), estabeleceu um plano de trabalho para 
debater as reivindicações dos trabalhadores (as) e 
também foi solicitado a assinatura de uma cláusu-
la de salvaguarda, que se aceita, poderá garantir, 
negociações específicas sobre os impactos da re-
forma trabalhista quando as mudanças entrarem 
em vigor, em novembro de 2017.

G 8 /1 Sindicel 
Na ultima reunião iniciou argumentando que 

80% das Clausula Preexistentes
Concordaria commetalurgicos de sorocaba
 80% delas, sendo que desceríamos 20% das 

Clausulas preexistentes.
As clausulas preexistentes são 89 cláusulas.
Das 62 Clausulas  para nossa surpresa o Patro-

nal que discutir 26 Clausulas das apontadas como 
consenso ?

E ainda tem os 20% que não tem consenso?
E tem a Pauta patronal que foi apresentada para 

discutirmos.
Um Grupo que se mostra muito intransigente nas 
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