
9 de Setembro de 2015.

Com o objetivo de tornar o trabalhador metalúrgico mais forte e
informado, o Sindicato dos Metalúrgicos de Araraquara vem
desenvolvendo um novo projeto de comunicação que pretende levar
ao conhecimento do trabalhador informações úteis de forma ágil e
dinâmica e em tempo real. PAG 2 e 3.

Um novo projeto de comunicação do Sindicato dos
Metalúrgicos de Araraquara que vai trazer muita
informação para o trabalhador

Cut celebra 32 anos 
pag 4

Metalúrgicos da IESA 
aprovam proposta de acordo 
em assembleia PAG 5

Direitos da Mulher 
Metalúrgica PAG 4

Edição n° 1



2

2

UM NOVO PROJETO DE COMUNICAÇÃO 

DO SINDIMETAL ARARAQUARA.

Utilizando os recursos da internet
como redes sociais, site, blog e
jornal digital do Sindicato o
trabalhador ficará bem informado
dos seus direitos e de como
andam as negociações coletivas
em geral (entre o sindicato e
empresa e no Grupo Federativo).

A internet e as redes sociais dominaram o cotidiano e a vida das pessoas
modificando assim a forma como a sociedade se comunica e se informa,
e hoje com o uso do celular e outros dispositivos eletrônicos,
praticamente somos informados em tempo real de tudo o que acontece
no mundo.

O acesso a informação é a base para uma sociedade mais forte e
consciente e com esse novo projeto do Sindicato o trabalhador receberá
sempre informações que o ajudarão nas relações de trabalho e no dia a
dia.
Acreditamos que o trabalhador estando sempre bem informado será um
trabalhador mais forte e mais ativo no ambiente laboral; este projeto
tem como objetivo a longo prazo, educar, informar, atualizar e tornar a
categoria metalúrgica mais forte e consciente dos seus direitos.

Acessando o site do Sindicato
www.stimetal.org.br o trabalhador
encontrará sempre notícias e
informações referentes ao seu direito,
convenções coletivas, convênios,
serviços do Sindicato e da Comissão de
Saúde.

http://www.stimetal.org.br/
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SITE, BLOG, FACEBOOK E JORNAL - O METALÚRGICO
TERÁ ACESSO A MUITA INFORMAÇÃO.

Acessando o blog do Sindicato o trabalhador encontrará notícias e
comunicados de forma mais dinâmica e especifica do Sindicato com
uma determinada empresa ou grupo de trabalhadores e também terá
acesso a muitas outras notícias e comunicados de reuniões e
assembleias; o blog é uma ferramenta muita prática pois possibilita o
compartilhamento de notícias e uma interatividade virtual que ganha
vida própria a cada postagem.

O Jornal digital do Metalúrgico terá edições mensais e estará disponível
para download no site do Sindicato e no Facebook sempre na primeira
quinzena de cada mês, o objetivo do Jornal é trazer um conteúdo mais
rápido e simples para o trabalhador. Queremos que o Jornal tenha uma
leitura mais leve e rápida, o objetivo é fazer com que o trabalhador leia
todo o jornal sem que isso consuma muito do seu tempo ou que a
leitura se torne cansativa e entediante.

O novo projeto tornou o site mais
dinâmico e produtivo ao trabalhador
e a nova parceria com o blog Jurídico
Laboral possibilita uma grande
quantidade de conteúdo jurídico e
didático permanente ao trabalhador.

Todo o conteúdo disponível tanto no site como no blog são interligados e
compartilhados pelos diretores do Sindicato e também na página do
Sindicato dos Metalúrgicos de Araraquara no Facebook tornando assim o
trabalhador metalúrgico mais bem informado e por dentro dos seus
direitos.

Agora é só o trabalhador metalúrgico acessar as ferramentas de
comunicação do Sindicato e compartilhar com os seus companheiros de
trabalho e amigos fazendo com que o projeto de comunicação do
Sindicato ganhe cada vez mais força tornando assim a categoria
metalúrgica mais forte, unida e batalhadora.
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Central Única dos Trabalhadores (CUT) completa 32 anos.

No último dia 28 de agosto de
2015 nascia a Central Única
dos Trabalhadores (CUT)
fundada em meio à
efervescência da luta por
democracia, a entidade foi
protagonista na queda da
ditadura militar, com milhares
de trabalhadores organizados
indo às ruas contra o governo.

Foi durante o 1º Congresso Nacional da Classe Trabalhadora (Conclat), em São
Bernardo do Campo, em São Paulo, que a CUT foi criada. Intensas discussões
marcaram a formação da primeira Executiva, que culminou com a nomeação do
metalúrgico Jair Meneguelli como primeiro presidente da Central.

A CUT se consagrou como a grande representante da classe trabalhadora
brasileira, tornando-se a maior central do Brasil e da América Latina e a quinta
do mundo. Com quase quatro mil entidades filiadas, a CUT representa mais de
24 milhões de trabalhadores e trabalhadoras em todo o País.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Araraquara manda os seus cumprimentos a esta
importantíssima entidade Sindical para o Brasil e para os trabalhadores
metalúrgicos.

E que a luta continue produtiva por muitos e muitos anos.

Os direitos da Mulher Metalúrgica. 

Mulher metalúrgica você sabia que é vedado ao
empregador exigir atestado ou exame médico de
qualquer natureza para comprovação de
esterilidade ou gravidez na admissão ou
permanência no emprego, se o seu Patrão exige o
atestado médico na contratação para comprovar a
esterilidade ele está infringindo o artigo 373-A IV
da CLT, procure o sindicato e exija o seu direito.
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METALÚRGICOS CREDORES DA IESA APROVAM
PROPOSTA DE ACORDO SOBRE AS SUAS
VERBAS RESCISÓRIAS EM ASSEMBLEIA
REALIZADA NO ÚLTIMO DIA 29/08.

A Assembleia foi realizada para deliberar sobre a
proposta do acordo resultado dos entendimentos havidos
entre Sindicato e IESA PROJETOS EQUIPAMENTOS E
MONTAGENS S/A, com a mediação do MPT – Ministério
Público do Trabalho - PRT da 15ª região (ofício de
Araraquara), nos autos do procedimento nº
00018.2001.15.003/3-50 e apensados, em tratativas
havidas com caráter de negociação prévia para rescisão
contratual de trabalho de repercussão de dispensa
coletiva de trabalhadores e deliberar acerca dos pontos,
em conteúdo, propostos em ajuste prévio firmado.

A proposta do acordo envolvia 268 trabalhadores
demitidos da IESA e dos que compareceram 141 votaram a
favor e somente 9 votaram contra. Entre os termos do
acordo a IESA se comprometeu a pagar as parcelas aos
trabalhadores EM ATÉ 11 parcelas mensais e sucessivas e
além disso, todos os trabalhadores demitidos pelo IESA a
partir do dia 03 de agosto de 2015 terão direitos adicionais
no TRCT e preferência na recontratação assim que a
empresa voltar à normalidade produtiva.


