Sindicato dos Metalúrgicos de Matão

Ano 4 | nº 64 | Junho de 2012 | www.metalurgicosdematao.org.br | Distribuição Gratuita

CAMPANHA SALARIAL
COMPANHEIROS...
Vamos iniciar a DATA BASE deste ano, onde será negociado o aumento salarial. Neste momento de negociação a união de todos é que irá
fazer a diferença para que alcancemos um bom acordo. Venha participar da Assembléia que dará início à Campanha Salarial,
nesta 6º feira, às 17:00 horas na sede do Sindicato com todos os trabalhadores, associados ou não.
Leia com atenção os editais abaixo e participe!!!

A Diretoria.

ASSEMBLÉIA DATA BASE 2012
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS TRABALHADORES nas INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS e de MATERIAL ELÉTRICO de MATÃO,
convoca todos os trabalhadores para participarem da Assembléia Geral Extraordinária que realizar-se-á no dia 22 de junho, ás 17:00 horas
em primeira convocação e ás 19:00 horas em segunda convocação, na sede do Sindicato localizado à Rua Sinharinha Frota, nº798, centro, com a
seguinte ordem do dia:
a) Leitura, discussão e deliberação da Ata da Assembléia Geral anterior; b) Aprovação da pauta de reivindicações da Campanha Salarial/12, cláusulas
de natureza econômica para dos grupos: Estamparia, Autopeças, porcas e parafusos; Grupo XIX - III-10, Grupo II - 2 (SINDIMAQ, SINAEES) e
Fundição para a próxima Data Base da categoria metalúrgica; c) Discussão e deliberação quanto taxa contratual/negocial; d) Autorização para a
diretoria celebrar Convenção, e/ou Acordo, e/ou Contrato Coletivo de Trabalho, bem como instaurar Dissídio Coletivo;
e) Outros assuntos de interesse da categoria.
Matão (SP), 19 de junho de 2012.
Achiles Bianchini Filho – D. Presidente.

ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES nas INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS e de MATERIAL ELÉTRICO
de MATÃO, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e pela lei Sindical, CONVOCA os associados quites com os seus
direitos sindicais e em condições de votar, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que será realizada na sede Social da Entidade,
sita na Rua Sinharinha Frota, 798, Centro, Matão – SP, no próximo dia 29 de junho , às 17:00 horas em primeira convocação e, se necessário, às
19:00 horas, em segunda convocação, para tomarem conhecimento e deliberarem por voto secreto, sobre a seguinte ordem do dia:
a) Leitura, discussão e votação da Ata da Assembléia anterior b) Leitura, discussão e votação do Balanço e RELATÓRIO DA DIRETORIA referente ao
ano de 2011, com o parecer do Conselho Fiscal.
Matão (SP), 20 de junho de 2012.
Achiles Bianchini Filho – D. Presidente.

Aprovada PLR na Marchesan
Em Assembléia realizada no último dia 18/05 na Empresa Marchesan, cerca de 1.400 trabalhadores votaram a proposta para renovação da PLR Participação nos Lucros e Resultados 2012/2013, sendo aprovada por 820 favoráveis e 580 contrários.
“Apesar do reajuste em mais de 30% em relação ao ano anterior, a diferença de 240 votos, que aprovou a proposta, expressa outros descontentamentos
por parte dos trabalhadores”, comentou o presidente do Sindicato.

Além da renovação da PLR, os trabalhadores conquistam o retorno do fornecimento de café da manhã, compromisso da empresa fazer acertos salariais
no período de Junho a Dezembro, priorizando os trabalhadores com desvio de função e aqueles que tiveram pequenos reajustes e, por isso, não forma
beneficiados nos reajustes do final do ano passado, entre outras melhorias.

CADIOLI TRABALHADORES
ALCANÇAM REAJUSTES
NO SALÁRIO

Em Assembléia ocorrida em fevereiro, os
trabalhadores aprovaram mudanças nas regras
e datas de pagamento da PLR 2011/2012.
Os trabalhadores da empresa Cadioli
reivindicavam alcançar o mesmo percentual de
reajuste concedido à maioria dos metalúrgicos
de Matão em setembro de 2011.
Em negociação com a empresa, ficou acordado
que os salários dos empregados seriam
reajustados em 2% a partir de 1º de Março de
2012, independente da data de admissão, de
faixa salarial, de cargos ou de funções. Ficou
ainda ajustado o pagamento pela empresa de um
bônus, no valor correspondente as diferenças
salariais dos 2% do período de setembro/2011
a fevereiro/2012, inclusive sobre o 13º salário,
para todos os seus funcionários.
Dessa forma, os trabalhadores foram igualados
a grande maioria dos metalúrgicos de Matão
que receberem 12% na última DATA BASE.

NEGOCIAÇÕES DEVEM
CONTINUAR
Trabalhadores das empresas
que ainda não tem acordos de
PLR devem ficar alerta e entrar
em contato com a direção
do Sindicato para que no
momento certo possam ocorrer
as mobilizações para forçar as
negociações.

TRABALHADORES DA
MATAO EQUIPAMENTOS
CONQUISTAM MAIOR
REAJUSTE NA PL

ACORDO NA LIBELL DEVERÁ
SER FINALIZADO AINDA
ESTE MÊS

No dia 28/05, os trabalhadores da Matão
Equipamentos aceitaram a proposta da empresa
renovando a PLR com reajuste superior a
50% e conquistando melhorias nas metas e
regras do programa e um bônus extra para
compor unifome com aquisição de calças.Os
trabalhadores reivindicam ainda restaurante
ou tiket alimentação, que deverá ser tratado em
futuras negociações.

Os trabalhadores da Libell aguardam o
cumprimento do compromisso assumido pela
empresa de implantar a PLR em 2012.
Dessa forma nos próximos dias deverá ocorrer
a reunião final para negociação e, em seguida a
proposta será apreciada pelos trabalhadores.
FIQUEM ATENTOS!!!

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DE
INFORMÁTICA E AUX. ADMINISTRATIVO
O Sindicato dos Metalúrgicos anuncia o início de
mais uma etapa das inscriçoes para os cursos de
Informática e Auxiliar Administrativo.
As inscrições serão realizadas de 22 a 27/06 das
08:00 as 18:30, encerrando-se as 17:00 horas do
dia 27/06, podendo ser feitas pessoalmente ou pelo
telefone 3382 4303, o sorteio será realizado no dia
27/06 as 17:15 na sede do Sindicato, podendo os
inscritos estarem presentes caso desejarem.
Todos os sorteados serão avisados até o dia 28/06 e
estes deverão comparecer ao Sindicato para efetuar
a matrícula munidos de CPF, RG, Comprovante de
Endereço e Histórico Escolar, os menores de 18 anos
além dos documentos citados deverão comparecer
com o CPF do maior responsável.
Os sorteados para o curso de Auxiliar Administrativo
além destes documentos deverão apresentar certificado ou declaração do Curso de Informática. As turmas
terão início no dia 23 de Julho.
Lembrando que nossos cursos a mais de 1 ano, conta
com a parceria da instituição de ensino SENAI, com
isso os alunos obtem certificado reconhecido.

Esse benefício é oferecido a todos os sócios e seus
dependentes.
Maiores informações na secretaria do Sindicato ou
pelo telefone 3382 4303.

Confira a disposição das turmas:

INFORMÁTICA
Período: Tarde
De 2ª a 6ª das 14:00 as 16:00
INFORMÁTICA
Período: Noite
De 2ª a 6ª das 19:30 as 21:30

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Período: Tarde
De 2ª a 6ª das 16:00 as 18:00

COMUNICADO/CONVITE

Comunicamos que a Câmara Municipal de Matão concederá,
em Sessão Solene, o título de Cidadão Matonense à Achiles
Bianchini Filho, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos.
A sessão será realizada no dia 06/07/2012 às 20 horas na
Câmara Municipal de Matão.
CONTAMOS COM SUA PRESENÇA.

