
Encontro de Bandas - Grupos de Rock formados por 
metalúrgicos se apresentaram na sede de Sorocaba no último 
domingo; 2º etapa do encontro no Sindicato será dia 1º.

Assembleias nos úl-
timos dias nos grupos 
Schaeffler e ZF, am-
bos em Sorocaba, e na 
Martins e Martins, em 
Araçariguama, deram 
início às mobilizações 
da campanha salarial 
este ano. Por enquanto 
as assembleias não têm 
caráter de protesto. São 
apenas informativas.

Enquanto isso, pros-
seguem as negociações 
estaduais entre a fe-
deração dos metalúr-
gicos (FEM-CUT) e 
os grupos patronais. 
Nesta terça houve ne-
gociação com o G10. 
Quarta-feira as nego-
ciações são com o G3 
e o G8.

Trabalhadores deram prazo de 
uma semana para empresa res-
ponder reivindicações

A partir de outubro, sócios poderão 
contar com uma quarta piscina no 
clube de campo

No total 194 metalúrgicos sindicali-
zados e dependentes se inscreve-
ram para a disputa

Campanha Salarial

COMEÇAM AS MOBILIZAÇÕES
•Torneio de 
futgame começa 
neste domingo

•Clube de Campo 
dos Metalúrgicos 
terá nova piscina

•Assembleia 
exige prazo do 
grupo Schaeffler
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Música e cultura nos bairros e na sede
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NEgOCIAÇÕES 
SOBrE PPr 2010

Acordos aprovados na 
Nova Tamboré e na Muller

Proposta rejeitada pelos 
trabalhadores da Tensa

Reuniões recentes na 
Aliperti e na Flextronics

Vozes Periféricas -  Projeto patrocinado pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos promoveu oficinas culturais e shows no Parque 
das Laranjeiras no final de semana.
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Metalúrgicos da ZF Lemforder (foto maior) e da ZF Brasil e Sistemas estão entre os primeiros a participar de assembleias de mobilização este ano

PÁG. 3



o Brasil vai 
registrar, 
portanto, 

em 8 anos, 
a criação 

de cerca 15 
milhões de 
empregos, 
um recorde 

histórico para 
a nação

governo e trabalhadores
O governo do pre-

sidente Lula, durante 
seus dois mandatos, 
que termina em 31 
de dezembro deste 
ano, deverá registrar 
a criação de aproxi-
madamente 15 mi-
lhões de empregos 
formais com carteira 
assinada.

Somente nos pri-
meiros sete anos – 
de 2003 a 2009 – o 
governo criou 12,4 
milhões de empre-
gos formais. Para os 
primeiros seis meses 
deste ano, o Caged 
(Cadastro Geral de 
Emprego e Desem-
prego) divulgou re-
centemente a criação 
de mais 1,47 milhão 
de vagas, além da 
previsão de se criar 
pelo menos mais 1 
milhão de postos 
formais de trabalho 
até dezembro, o que 
somaria, em 2010, a 
abertura de 2,5 mi-
lhões de vagas.

Mas ainda mais 
importante que a 
criação de emprego, 
está o crescimen-
to da massa salarial 
brasileira. No setor 
metalúrgico, ao qual 
nos enquadramos, o 
ganho real da catego-
ria acima da inflação 
pode chegar a apro-
ximadamente 20%, 
caso tenhamos uma 
campanha salarial 
vitoriosa neste ano.

tes números e índi-
ces que a diretoria 
do Sindicato dos 
Metalúrgicos pede 
para que cada tra-
balhador faça uma 
profunda análise an-
tes de escolher seus 
candidatos no dia 3 
de outubro.

O trabalhador-
eleitor precisa saber 
quais são os candi-
datos  comprome-
tidos com a classe 
trabalhadora. Quais 
darão continuidade 
à política de apoio 
à classe operária e 
quais vão defender 
apenas o interesse 
do grande capital.

E o cuidado deve 
ser tomado com to-
dos os candidatos, 
seja ele deputado 
estadual, federal, 
senador, governador 
ou Presidente da Re-
pública.

O Brasil, depois 
de ter rompido o ca-
sulo da subordinação 
imposta até então pe-
las grandes nações, 
está pronto para se 
tornar um pais rico. 
Mas é preciso que 
os governantes des-
sa riqueza tenham 
raízes sólidas com a 
classe trabalhadora 
para se completar o 
processo de distri-
buição de renda que 
começou há quase 8 
anos e que não pode 
parar.
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Além disso, em sete 
anos, o salário mínimo 
foi reajustado em 74% 
acima da inflação, ou-
tros 24 milhões de bra-
sileiros saíram da mi-
séria e 32 milhões de 
pessoas ascenderam 
para a classe média. 

São políticas de 
inclusão social com 
distribuição de renda 
e liberação de crédito 
que produziram nú-
meros desta magnitu-
de e fizeram com que 
o Brasil passasse pela 
crise internacional do 
ano passado sem mui-
tos solavancos.

Mesmo em Soro-
caba, município que 
ocupou apenas a 11ª 
posição na geração 
de emprego na região 
nestes seis meses, em 
números percentuais, 
a oferta de emprego 
tem mudado a vida de 
muita gente.

São com bases nes-

Sindicato constrói mais uma 
piscina no clube dos metalúrgicos
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Quando o clube de 
campo dos metalúrgi-
cos reabrir para a alta 
temporada, em outu-
bro, trará uma novidade 
para sócios e dependen-
tes: mais uma piscina 
para adultos e crianças 
acima de 10 anos.

A construção da nova 
piscina já começou e a 
previsão de término é 
dia 25 de setembro. Ela 
terá 98 m2 (14x7 me-
tros) e cerca de 1,20 m 
de profundidade.

artigo

Sobre o intervalo de refeição
Imar Eduardo Rodrigues*

O artigo 71 da CLT 
estabelece que em qual-
quer jornada de trabalho 
acima de seis horas, “é 
obrigatória a concessão 
de intervalo para re-
pouso ou alimentação, 
o qual será, no míni-
mo, de uma hora”, não 
podendo ser superior 
a duas horas, salvo se 
houver acordo ou con-
trato coletivo.

Este limite mínimo 
(uma hora) podia, até o 
mês de maio deste ano, 
através de acordo cole-
tivo, ser reduzido, sem 
autorização do Minis-
tério do Trabalho. Po-
rém, no dia 19 de maio 
de 2010, o Ministério 
do Trabalho revogou a 
Portaria nº 42 e editou 
uma nova Portaria, de 
nº 1.095, na qual voltou 
a exigir a autorização 
do Superintendente do 
Ministério do Trabalho 
e Emprego. Esta autori-

zação tem validade por 
dois anos, podendo ser 
renovada pelo Minis-
tério do Trabalho. Para 
que permita a redução 
do intervalo de refei-
ção, o Ministério do 
Trabalho faz algumas 
exigências, que estão 
expressas na Portaria 
1.095/2010: 

- a empresa não po-
derá trabalhar sob regi-
me de horas extras;

- ter refeitório em 
local adequado e em 
tamanho equivalente à 
rotatividade de empre-
gados para refeição;

- ter acordo coletivo 
com o Sindicato, e, por 
fim;

- deverá também 
instruir o pedido, con-
forme modelo previsto 
no anexo da Portaria, 
com documentação 
comprove as exigências 
acima.

O Superintendente 
Regional do Trabalho e 
Emprego poderá defe-

rir o pedido formulado, 
independentemente de 
inspeção prévia, após 
verificar a regularidade 
das condições de tra-
balho nos estabeleci-
mentos pela análise da 
documentação apresen-
tada, e, também, pela 
extração de dados do 
Sistema Federal de Ins-
peção do Trabalho, da 
Relação Anual de Infor-
mações Sociais – RAIS 
e do Cadastro Geral de 
Empregados e Desem-
pregados – CAGED.

*Imar Eduardo Rodrigues 
- Advogado e coordena-
dor do escritório jurídico 
que atende o Sindicato 
dos Metalúrgicos
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se somar às três outras 
existentes. Uma semi-
olímpica, de 25x13m 
(325m2); uma infantil, 
de 20m2; e uma para 
bebês, de 15m2.

O objetivo, com a 
nova piscina, é reduzir 
a lotação da semi-olím-
pica e proporcionar 
maior comodidade para 
sócios e dependentes.

Vale lembrar que, 
mesmo em baixa tempo-
rada, os quiosques, giná-

sio e academia do clube 
continuam abertos. O 
clube fica na av. Victor 
Andrew, 4.100, Éden, 
Sorocaba. Informações: 
(15) 3225-3377.

Obras da nova piscina ficam 
prontas em setembro

Parceria com Caixa e Imobiliária garante 
desconto para sócios na compra de apartamento

A partir da próxi-
ma segunda-feira (2) 
os metalúrgicos de 
Sorocaba e região, só-
cios do Sindicato, vão 
poder comprar aparta-
mento com desconto 
de até 3% do valor do 
imóvel.

O empreendimen-
to, denominado Vida 
Plena Campolim, 
será erguido no bairro 
Campolim, próximo 

ao shopping Esplanada. 
A responsabilidade da 
obra é da construtora 
Trisul e da comerciali-
zação será da imobiliá-
ria Delforte Frema.

O projeto faz parte 
do programa federal 
Minha Casa, Minha 
Vida e poderá receber 
incentivo de até R$ 17 
mil do governo federal. 
O trabalhador ainda po-
derá usar o FGTS para 

amortizar a dívida.
Os apartamen-

tos serão vendidos 
na planta e medirão 
entre 44 e 47 metros 
quadrados.

Além do desconto 
de 3% para os me-
talúrgicos sócios, a 
imobiliária ainda des-
tinará 0,25% da co-
missão dos corretores 
ao Banco de Alimen-
tos.



Será inaugurado nesta 
sexta-feira (30), às 18h, o Co-
mitê dos Sindicalistas Petistas 
de Sorocaba. Participará do 
evento a candidata ao Senado, 
Marta Suplicy. O espaço, que 
servirá como base de apoio 
aos candidatos Dilma Rousse-
ff, Aloizio Mercadante, Marta 
Suplicy, Netinho e candidatos 
da região, terá disponíveis 
informações e materiais de 
campanha da coligação. O 
Comitê fica na Rua Francisco 
Scarpa, nº 223, Centro.

NOTAS RÁPIDAS

 SOS Nordeste
As mais de 20 toneladas 

de produtos arrecadados pela 
campanha SOS Nordeste, 
organizada pelos metalúr-
gicos de Sorocaba e subse-
de da CUT, serão entregues 
ainda na próxima semana às 
vítimas das enchentes em 
Alagoas e Pernambuco. A 
carreta sairá do Sindicato 
na segunda-feira (2) com a 
previsão de chegada em Ma-
ceió para quinta-feira (5). 
Os produtos serão entregues 
pelo Sindicato à Defesa Ci-
vil de Maceió.

Começam as mobilizações em Sorocaba
Já começaram as assem-

bleias de mobilização pela 
campanha salarial dos me-
talúrgicos na região de So-
rocaba. De sexta, dia 23, até 
terça, dia 27, já houve mani-
festações sindicais no Grupo 
Schaeffler, ZF Lemforder, 
ZF do Brasil e Sistemas e 
Martins e Martins.

Por enquanto as assem-
bleias não implicam em pa-
ralisações. Não há atrasos na 
entrada dos turnos. O obje-
tivo do Sindicato é reforçar 
aos metalúrgicos os itens da 
pauta de reivindicações e pe-
dir união da categoria para 
agilizar as negociações.

A data-base dos meta-
lúrgicos é 1º de setembro. 
As principais reivindicações 
este ano são reposição da in-
flação nos salários, aumento 
real, valorização dos pisos, 
redução da jornada para 40 
horas e licença maternidade 
de 180 dias.

Negociações
Nesta quarta, 28, às 

15h, acontece a terceira 
rodada de negociações en-
tre a Federação Estadual 
dos Metalúrgicos da CUT 
(FEM) e a bancada patro-
nal do Grupo 3 (autopeças,  
forjarias fábricas de parafu-
sos), na sede da FEM/CNM, 

em São Bernardo.
Com Grupo 10 (lâmpa-

das, equipamentos odonto-
lógicos, iluminação, entre 
outros) a reunião de abertura 
das negociações aconteceu 
nesta terça, dia 27, às 10h, 
na sede da Fiesp.

A primeira negociação 
deste ano entre FEM-CUT 

e Grupo 8 (trefilação, lami-
nação de metais ferrosos; 
refrigeração, entre outros) 
está marcada para esta quar-
ta, dia 28, às 9h30, também 
na Fiesp.

Os grupos 2 (máquinas 
e eletrônicos), Fundições e 
Montadoras ainda não agen-
daram negociações.
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Eleições 2010
A candidata do PT a pre-

sidente, Dilma Rousseff, está 
à frente do candidato José 
Serra (PSDB), em duas pes-
quisas divulgadas na última 
semana. Segundo o Ibope, 
exposto no dia 21, a petista 
tem 40% das intenções de 
voto e ultrapassou o tucano, 
agora, com 35%. Na pesqui-
sa do Vox Populi, divulgada 
na sexta-feira, 23, Dilma está 
oito pontos à frente de Ser-
ra, sendo a petista com 41% 
contra 33% do tucano. 

ZF Lemforder foi um das empresas na qual o Sindicato realizou, recentemente, assembleia de mobilização pró-campanha salarial

Campanha Salarial

O candidato petista ao 
governo de SP, Aloizio Mer-
cadante, esteve na região 
na última quinta-feira, 22. 
Acompanhado do candidato 
ao senado, Netinho de Paula 
(PCdoB), participou de ca-
minhadas nos centros de Ita-
petininga e Votorantim. Na 
oportunidade, Mercadante 
falou sobre os pedágios, que 
pretende reduzir. Segundo 
o candidato petista, “o alto 
custo dos pedágios paulistas, 
os mais caros do mundo, pre-
judica a economia paulista, 
especialmente a do interior 
do estado”. 

Mercadante na regiãoMetalúrgicos de mais duas empresas garantem PPr
Os metalúrgicos da 

Nova Tamboré, em Soro-
caba, e da Muller forjados, 
em Iperó, aprovaram, nos 
últimos dias, propostas de 
acordos para o Programa de 
Participação nos Resultados 
(PPR) deste ano.  

Na Nova Tamboré, fa-
bricante de perfis de alumí-
nio com 100 funcionários, 
o acordo foi aprovado em 
assembléia na sexta, dia 
23, e o valor previsto é de 
R$ 1.150. A primeira par-
cela, equivalente a 40% do 

total, foi paga dia 24.
Já nesta terça, 27, os 120 

metalúrgicos da forjaria Mul-
ler aprovaram um PPR que 
deve chegar a R$ 1.500. A 
primeira parcela, de R$ 750, 
será paga dia 15 de agosto.

Também nesta terça, os 
45 metalúrgicos da Tensa, 
em Sorocaba, rejeitaram 
uma proposta de PPR feita 
pela empresa. Eles concor-
dam com o valor total, de 
R$ 2 mil, mas rejeitam o 
valor da primeira parcela, 
de R$ 500.

Negociações na Aliperti e Flextronics
Na fabricante de molas 

Aliperti, em Sorocaba, os 
trabalhadores cruzaram os 
braços por 1h30 na manhã 
de segunda, 26, para forçar a 
empresa a melhorar o PPR. 
Na terça, 27, houve reunião 
com o Sindicato e surgiu uma 
nova proposta, que será vo-
tada pelos trabalhadores em 
assembléia nesta quarta, 28, 
às 14h, em frente à fábrica.

Também no dia 27, Sin-
dicato e comissão interna se 
reuniram com a Flextronics 

para discutir o PPR. A em-
presa concordou em tirar 
o absenteísmo (faltas) das 
metas exigidas, mas ainda 
não chegou a uma proposta 
de valor. Uma nova rodada 
de negociações está mar-
cada para sexta, dia 30, às 
14h30, na fábrica.

Nos próximos dias ha-
verá negociações também 
com YKK (29/07 e 5/08), 
Bardella (dia 28), Icoa e 
Senior (dia 29) e Metalur 
(dia 30).

Termina esta semana prazo para Schaeffler resolver pendências
Termina esta semana o 

prazo dado pelos trabalha-
dores ao Grupo Schaeffler 
para que as empresas INA, 
LUK e FAG, pertencentes 
ao grupo, resolvam suas 
pendências trabalhistas com 
os funcionários.

A decisão de dar uma 
semana para que o grupo 
tomasse providências em 
relação ao plano de saúde, 
revisão de grade salarial, 
redução de jornada de tra-
balho e licença maternida-
de de 180 dias, entre outras 
reivindicações, foi tomada 

pelos trabalhadores, em as-
sembléia, na manhã do últi-
mo dia 22, durante assem-
bléia.

Caso o grupo não tome 
nenhuma medida, os traba-
lhadores não descartam pa-
ralisações.

O motivo
O secretário-geral do 

Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba, Valdeci Hen-
rique da Silva, o Verdinho, 
explica que nos últimos me-
ses o Sindicato se reuniu vá-
rias vezes com a direção do 

Assembleia de metalúrgicos que definiu prazo aconteceu na última quinta, dia 22

grupo, mas as negociações 
não avançaram.

O grupo emprega cerca 
de 4,5 mil trabalhadores.

Fo
gu

inh
o

Fo
gu

inh
o



Jogos serão realizados no auditório Wilson Fernando ‘Bolinha’, na sede do Sindicato
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‘Vozes Periféricas’ atrai 5 mil pessoas na Zona Norte
Aproximadamente 5 mil 

pessoas prestigiaram as ativi-
dades da 1ª edição do projeto 
Vozes Periféricas, realizada 
no último fim de semana no 
Parque das Laranjeiras, Zona 
Norte de Sorocaba.

O projeto faz parte do 
programa Ponto de Cultu-
ra, do Governo Federal, e é 
realizado com patrocínio do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região e apoio 
das prefeituras de Sorocaba, 
Votorantim e Piedade.

Além de músicas, dan-

NOTAS RÁPIDAS

ças e atividades lúdicas e de 
lazer para crianças, o Vozes 
Periféricas oferece oficinas 
de fotografia, de vídeo, de 
grafite e recolhimento da 
memória dos moradores 
através de imagem e som.

Ao todo, o projeto prevê 
dez edições. As duas pró-
ximas estão previstas para 
Votorantim, em agosto, e 
em Piedade, em setembro.

O projeto é coordenado 
pela jornalista Bruna Tunes 
e supervisionado pelo fotó-
grafo Werinton Kermes.

AutoCAD  e Logística
Estão abertas, na sede do 

Sindicato em Sorocaba, as 
inscrições para um curso de 
AutoCad 2D, com duração 
de dois meses e aulas aos sá-
bados. O valor para sócios é 
R$ 250, divididos em duas 
parcelas. Também na sede 
de Sorocaba uma novidade: 
o curso de Logística, com 
duração de 4 meses e aulas 
aos sábados. Sócios pagam 4 
parcelas de R$ 65.

Vagas limitadas. Informa-
ções (15) 3016-8641 / 3334-
5428 / 8116-1812.

Sindicalização
A equipe de sindicalização 

dos metalúrgicos vai estar nas 
seguintes fábricas nos próxi-
mos dias:

Quarta, dia 28 – STE 
Plast, Ulitec/Uliana e Matri-
zes Camargo

Quinta, dia 29 – Acumu-
ladores e Metalbe

Sexta, dia 30 – Naicon, 
AOS Brasil, SM e Mec-Q 

A sindicalização acontece 
sempre nos horários de refei-
ção. Converse com a equipe, 
saiba as vantagens de ser me-
talúrgico sindicalizado. Fique 
sócio (a).

5° Encontro de Bandas continua 
no próximo domingo, dia 1°

Continuam neste domin-
go, dia 1°, as apresentações 
do 5° Encontro de Bandas 
promovido pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos de Soro-
caba e Região. As apresen-
tações acontecem no salão 
de eventos do Sindicato, 
que fica rua Júlio Hanser, 
140, Lajeado, perto da ro-
doviária, começam às 13h, 
são gratuitas e abertas ao 
público.

No último domingo 
(25), centenas de roqueiros 
prestigiaram as apresenta-
ções da 1ª etapa do evento, 
que reuniu 10 bandas. Na 
segunda etapa, 11 bandas 
deverão se apresentar. 

Bandas que se apresen-
tam em 1° de agosto:

Banda Velharia, Socando 
a Bucha, Steel Bird, Nantis 
Rock`n Roll Band, Banda 

Crédito mais barato
A Cred/ABC Sorocaba, 

na sede do Sindicato em So-
rocaba, tem sido procurada 
por muitos metalúrgicos que 
querem aderir à cooperativa 
e obter empréstimo com des-
conto em folha de pagamento. 
No entanto, as empresas ainda 
precisam firmar convênio com 
a cooperativa para desconto no 
holerite do trabalhador. Mais 
informações sobre a Cred/
ABC Sorocaba no site www.
smetal.org.br ou pelo telefone 
3334-5416.

Licença maternidade
Estudos mostram que os 

seis primeiros meses de vida 
da criança são essenciais para 
o desenvolvimento do cére-
bro. “Beneficiado pela ama-
mentação nesta fase, o adulto 
será mais afetivo e menos es-
tressado”, explicou a médica 
do Depto. de Aleitamento da 
Sociedade Brasileira de Pe-
diatria, Valdenise Calil, no 
seminário “A importância da 
Licença Maternidade de 180 
dias”, promovido pela FEM-
CUT, no último dia 23. 

No final do encontro de bandas, os organizadores vão sortear um violão para o público

Grafiteiro mostra sua técnica durante oficina no Parque das Laranjeiras
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Futgame começa dia 1° de agosto
O torneio de futebol de 

vídeo game promovido pela 
Juventude Metalúrgica do 
Sindicato começa neste do-
mingo, dia 1° de agosto, às 
8h30. O sorteio dos jogos das 
194 pessoas inscritas será re-
alizado nesta quarta (28). Na 
quinta será disponibilizada 
no site (www.smetal.org.br) 
a tabela e horário dos jogos. 
No domingo do Dia dos Pais 
não haverá jogo.

O evento, destinado ex-
clusivamente para metalúr-
gicos sócios e dependentes, 
tem a finalidade de oferecer 
entretenimento e recreação 

para os sócios e seus fami-
liares.

O campeão ganhará um 
videogame Playstation 3 
com controle; o 2º lugar fica-
rá com um videogame portá-
til PSP e o 3º lugar com uma 
guitarra sem fio para PS2. O 
artilheiro do torneio levará 
um pendrive de 8 Gb.

Os jogos serão aos do-
mingos, das 8h às 13h, na 
sede do Sindicato dos Meta-
lúrgicos em Sorocaba.

Os organizadores pedem 
que os jogadores levem uma 
caixinha de leite no dia dos 
jogos. 

Alakazan, Indecisos, Atari, 
2º Andar, Mochileiros do 
Tibet,  Zero Trauma e Cross 
Of Bones

Bandas que tocaram 
domingo, 25:

Banda Nibiru, Art Ri-
val, In Vox, Galax, Bando 

dos Loucos Sociais, Black 
Rose, Walligator, Vertigem, 
Distorção Social e Aces 
High (Iron Maiden Cover).


