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Mobilizações garantem
aumento real no salário

Com organização e 
luta, trabalhadores 
conquistam vitoriosas 
campanhas salariais 
no primeiro semestre

Assembleias da 
Campanha Salarial 2011
da categoria
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Em defesa da saúde
Sindicato participa 
da mobilização para 
aprovação da NR do 
setor frigorífico

Junto à Confederação 
Nacional dos Trabalha-
dores nas Indústrias da 

Alimentação (Contac/CUT), o 
Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias de Alimenta-
ção e Afins de Mogi Mirim e 
Região participa das lutas e 
mobilizações pela aprovação 
pelo Congresso Nacional da 
Norma Regulamentadora 
dos Frigoríficos, principal-
mente para o setor Frango.

A redução da intensidade 
do ritmo de trabalho e das 
longas e cansativas jornadas 
e mudanças nas condições 
de trabalho são fundamen-
tais para se interromper a 
verdadeira epidemia de do-
enças ocupacionais que 
atingem os trabalhadores do 
setor, principalmente a Le-
sões por Esforço Repetitivo e 

Na sequência, três fotos da manifestação realizada no dia 06 de julho, em Brasília

Para que o governo real-
mente consiga atingir suas 
propósitos de Fome Zero, há 

Projeto da Terra ao Prato

Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho 
(LER/DORT).

Dia de mobilização

Para pressionar o Con-
gresso Nacional, em 6 de 
julho foi realizado o Dia Na-
cional de Mobilização da 
Central Única dos Trabalha-
dores, com manifestações 
em várias cidade do pais, 
reivindicando a implantação 
da Norma Regulamentadora, 
que, agora, vem sendo deba-
tida pela Comissão Técnica 
Paritária Permanente (CTPP) 
do Ministério do Trabalho e 
Emprego, envolvendo repre-
sentantes dos trabalhadores, 
empresários e governo.

a necessidade de iniciar um 
processo efetivo de reforma 
agrária e criar condições de 

aumentar a produção de 
alimentos. E isto poderá 
ser trabalhado com a cria-
ção de estabelecimentos 
em regime solidário com 
os desempregados do setor 
de alimentos.

O governo terá que de-
senvolver também a fabri-

A participação do sin-
dicato nas ações integral 
em saúde do trabalhador 
é de fundamental impor-
tância. As conferências, 
e os conselhos são instru-
mentos necessário para 
consolidação da demo-
cracia participativa. Ela 
nos dá a oportunidade de 
igualdade de participar e 
contribuir, mas também a 
responsabilidade e com-
promisso na elaboração 
de modelo de políticas 
públicas.

Nossa missão é buscar 
o envolvimento de todos 
e ampliar o entendimento 
sobre o assunto o mundo 
do trabalho, na saúde do 
trabalhador. Não medire-
mos esforços para me-
lhorar a qualidade de vida 
das pessoas e no trabalho. 
Nosso desafio é implantar 
em cada município, em 
cada Conselho Municipal 
de Saúde uma Comissão 
Intersetorial em Saúde do 
Trabalhador (Cist). 

Estes são passos fun-
damentais para a cons-
trução de um mundo do 
trabalho decente.

Sindicato 
elege
coordenador 
da Cist/SJBV 

cação de máquinas para os pe-
quenos agricultores familiares 
e os assentados pela reforma 
agrária e para as pequenas 
indústrias de manufatura de 
alimentos desenvolverem um 
sistema de distribuição, trans-
porte e estocagem, terá que 
ter a preocupação com toda 
a cadeia produtiva alimentar, 
quer dizer da Terra ao Prato.

Esta campanha, desenvol-

Hoje, no setor, há jorna-
das diárias de mais de oito 
horas, movimentos repeti-
tivos, variações bruscas de 
temperatura, baixa remu-
neração, ritmo acelerado, 
falta de equipamentos de 
proteção individual (EPI) e 
risco constante de acidentes 
de trabalho.

Defenda-se da LER!

As Lesões por Esforço 
Repetitivo (LER) ou Distúrbios 
Osteomusculares Relaciona-
dos ao Trabalho (DORT) são 
sérios problemas de saúde en-
frentados pelos trabalhadores.

Elas atingem principal-
mente os membros superio-
res e seus primeiros sinto-
mas são dores nos músculos 

e nervos, dos dedos, punhos, 
antebraços, braços e pesco-
ço e têm relação direta com 
as condições de trabalho. 
Podem ocorrer também em 
membros inferiores (pernas) 
e coluna vertebral.

São inflamações e lesões 
provocadas por atividades 
do que exigem tarefas em 
posições incômodas e des-
confortáveis, força física, 
repetitividade, movimentos 
rápidos, ritmo acelerado, am-
biente frio, não observação a 
períodos de descanso, etc.

Se não tratada a tempo, 
a LER pode incapacitar para 
o trabalho e para atividades 
domésticas.

Se você apresenta os 
sintomas acima procure o 
sindicato.

Lázaro César, assessor do 
sindicato e coordenador da    

Cist/SJBV

vida pela Confederação Na-
cional dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Alimentação, 
Agroindústria, Cooperativas 
de Cereais e Assalariados Ru-
rais (Contac) não visa somen-
te acabar com a fome, mas 
sim também o de se implantar 
um projeto de geração de tra-
balho e renda no campo e na 
cidade e de desenvolvimento 
econômico e social.
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Demais cláusulas

Mobilizações garantem
aumento real no salário
Com organização e 
luta, trabalhadores 
conquistam vitoriosas 
campanhas salariais 
no primeiro semestre

Bem organizadas pelo 
Sindicato dos Trabalha-
dores nas Indústrias da 

Alimentação e Afins de Mogi 
Mirim e Região e a Fetiasp-
-Federação da Alimentação, 
e com a participação ativa, 
unida e decidida das traba-
lhadoras e trabalhadores, 
as campanhas salariais dos 
setores de nossa categoria 
foram vitoriosas no primeiro 
semestre de 2011 e garan-
tiram aumento real nos sa-
lários, além de avanços nas 
cláusulas sociais.

14% de aumento no piso 
a Cooperativa Holambra

O destaque fica com com 
os trabalhadores da Coope-
rativa Holambra que conquis-
taram um aumento de 14,0% 
no valor do piso mínimo. Este 
índice representa um aumen-
to real de 7,7% no salário, 
descontando a inflação que 
foi de 6,3%.

Também graças às mo-
bilizações na Cutrale o piso 
foi corrigido em 12,23% e na 
Masterfoods em 10%.

Exemplo a seguir

Este é um exemplo que 

Além do aumento sala-
rial, na data base de cada 
setor foram também ne-
gociadas diversas outras 
cláusulas econômicas e 
sociais. Por exemplo, a 
participação nos lucros 
e resultados (PLR), horas 
extras, cesta básica, piso 
salarial para cada setor 
e adicional noturno vale 
alimentação.

deve ser seguido pela clas-
se trabalhadora em todas 
as suas lutas na defesa de 
seus direitos, mesmo fora de 
período de campanhas sala-
riais: é preciso determinação, 
coragem, união entre com-
panheiras e companheiros 
e estar sempre sintonizado 

com o sindicato da categoria.
Assim, estamos todos de 

parabéns pelos resultados 
que conseguimos neste pri-
meiro semestre de 2011. E 
desde já fica uma certeza: 
No segundo semestre virão 
muito mais lutas e conquistas 
pela frente.

Mais informações

Se você precisar, ou 
desejar, mais detalhes e in-
formações sobre a sua con-
venção coletiva de trabalho 
para o período 2011/2012 
entre em contato com o 
sindicato por telefone ou 
faça uma visita pessoal. 
Telefones: 19 3862.2784/ 
19 3841.3788 - E-mail: stia-
amm@uol.com.br

Os aumentos salariais

Ativa participação dos trabalhadores na assembleia de campanha salarial realizada pelo sindicato na Mars Rações

Trabalhadores em assembleia de campanha salarial na Mars Rações

Assembleia realizada no Frigorírico Cooperativa Holambra

Setor aumento inflação aumento
  salarial  real

Carnes 9,0% 6,3% 2,7%
Doces/Conservas 9,0% 6,8% 2,2%
Frio 8,5% 6,3% 2,2%
Sucos 9,0% 6,4% 2,6%
Açúcar/Álcool 8,0% 6,4% 1,6%
Rações 8,0% 6,4% 1,6%
Bebidas 7,4% 6,3% 1,1%
Corn Products 7,5% 6,3% 1,2%                           
Masterfoods 9,0% 6,4% 2,6%
Coop. Holambra 9,0% 6,4% 2,6%
Cutrale 9,0% 6,9% 2,1%
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Sindicato é organizador do
1º Fórum Social Regional
Tema é O Cidadão 
Transformando a 
Sociedade. Participe 
das atividades!

Ex
pe

di
en

te O Rango é um boletim informativo de divulgação interna do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Santo Antônio de Posse, Conchal, 
Aguai, Espirito Santo do Pinhal, São João da Boa Vista, Águas da Prata, Estiva Gerbi, Santo Antônio do Jardim, Engenheiro Coelho e Holambra - Presidente: Daniel Constantino Pedro - Diretor 
de imprensa: Reginaldo Ap. Eloy - Sede: Rua Marciliano, 138, Centro, Mogi Mirim/SP, tel: 19 3862.2784 - Subsedes: Trav. Adelino Bonilha, 43, Centro, Mogi Guaçu/SP, tel: 19 3841.3788; Rua Dr. 
Teófilo Ribeiro de Andrade, 766, Centro, São João da Boa Vista/SP, tel: 19 3633.4074, e-mail stiaamm@uol.com.br
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Sindicalistas e membros de associações no lançamento do 1º Fórum Social Regional
Junto a diversas outras 

entidades de classe e 
de movimentos sociais 

e populares o Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
de Alimentação e Afins de 
Mogi Mirim e Região participa 
da organização do 1º Fórum 
Social Regional (FSR) de 
Mogi Mirim e Mogi Guaçu, 
que se realizará de 31 de 
agosto a 25 de setembro.

Objetivos

O objetivo do 1º FSM é 
o de abrir um canal para a 
participação da população 
nas discussões sobre os 
problemas da região, al-

STIAAMM na 13ª Plenária da CUT
O Sindicato dos Tra-

balhadores das Indústrias 
de Alimentação e Afins 
de Mogi Mirim e Região 
participou da 13ª Plenária 
da Central Única dos Tra-

ternativas para superá-los, 
políticas públicas e relações 
sociais na comunidade. Na 
programação dos debates 
constam temas como Edu-

todos é fundamental para a 
construção de uma socieda-
de justa e melhor para todos, 
uma sociedade realmente 
integrada por cidadãos.

Mais informações

Para mais informações 
telefone para (19) 3862.2784 
ou e-mail para forumsocialre-
gional@gmail.com 

balhadores (CUT), que se re-
alizou em Guarulhos/SP nos 
dias 24, 25 e 26 de agosto. 
O presidente Daniel Cons-
tantino Pedro representou o 
sindicato como delegado e o 

dirigente Reginaldo Eloy foi 
o suplente.

Entre os muitos temas 
debatidos destacaram-se 
questõescomo Análise da 
Conjuntura Nacional e Inter-

cação, O Desenvolvimento 
Econômico, Direitos Huma-
nos, Meio Ambiente, Juven-
tude, Segurança Alimentar, 
Violência Contra a Mulher, 

Políticas de Inclusão Social, 
Plano Nacional de Educação, 
Plano de Saúde e Internet 
(inclusão digital).

Participação popular

A participação da popu-
lação nos debates sobre 
as questões que influem 
diretamente no seu dia a 
dia, na qualidade de vida, 
nos espaços de moradia e 
na criação de oportunidades 
democráticas e iguais para 

nacional, Análise da Conjun-
tura Estadual; Debate sobre 
fim do Imposto Sindical; Fis-
calização do MTE; Interdito 
Proibitório; Projeto Político 
Organizativo; Estatuto da CUT; 
Estratégia e Plano de Lutas; 
Plenária para eleição da de-
legação para a 13ª Plenária 
Nacional da CUT.

Fsr Mogi

@FSRforumsocial

youtube.com/
user/forumsocial

ADICIONE, SIGA, 
COMPARTILHE


