
Próxima rodada dia 15 – Dezenas de metalúrgicos 
e dependentes participaram da primeira rodada do 3º torneio 
de futebol de videogame (futgame) realizado pelo Sindicato da 
categoria no último domingo, dia 1º. A segunda e última rodada 
será no dia 15, primeiro domingo após o Dia dos Pais.

Assembleias recentes 
na Scherdel e na Barros 
Monteiro, em Sorocaba, re-
forçaram o trabalho sindical 
de mobilização da categoria 
para buscar reajustes e bene-
fícios na campanha salarial 
dos metalúrgicos este ano.

Na semana passada hou-
ve mobilizações nos grupos 
Schaeffler, ZF e em fábricas 
de Araçariguama. Novas as-
sembleias sindicais, de curta 
duração, devem acontecer 
nos próximos dias. Enquanto 
isso, a federação dos meta-
lúrgicos da CUT (FEM) está 
empenhada em negociações 
com os grupos patronais.

As principais reivindica-
ções da categoria são repo-
sição da inflação, aumento 
real de salários, valorização 
dos pisos, redução da jorna-
da e ampliação da licença 
maternidade.

Leia mais na Pág. 4 e no 
Editorial Pag. 2.

Campanha Salarial

Assembleias reforçam mobilização

PÁG. 4

Mais participaçãoSOS NOrdeSte

doações seguem 
para Alagoas

PPR 2010 – Metalúrgicos da Huth-Infer (Sorocaba), Matalur 
(foto) e Iffa (Araçariguama) e Metalplix (Piedade) aprovaram 
acordos de PPR nos últimos dias. Já os trabalhadores da Senior, 
em Araçariguama, podem parar a qualquer momento para fazer 
a empresa melhorar o valor do PPR.
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PÁG. 3

Metalúrgicos da autopeças Scherdel, na zona industrial de Sorocaba, contribuíram com a campanha salarial participando da assembléia no último dia 28

Futgame no Sindicato

Saiu da sede do Sindicato em So-
rocaba na última terça, dia 3, uma 
carreta com destino a Maceió (AL) 
com 25 t. de donativos arrecadados 
para vítimas das enchentes que 
castigaram o Nordeste . PÁG. 2

Sindicato terá banco de 
currículos na sede

Trabalhadores da Aliperti conquistam  
reestruturação de cargos salários PÁG. 3PÁG. 2

o portal do 
metalúrgico!www.smetal.org.br
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Será o que a gente fizer
Na tabela abai-

xo, um exemplo dos 
avanços salariais 
obtidos pelos meta-
lúrgicos nos últimos 
anos. Nos demais 
grupos, os valores 
são semelhantes. 
Notem que a inflação 
acumulada deste ano 
– de 1º de setembro 

os patrões mudarem 
de ideia.

Desde 2004 te-
mos conseguido 
também obter rea-
justes acima da infla-
ção (aumento real). 
Este ano, o tamanho 
do aumento real será 
do tamanho da nossa 
mobilização.
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Informativo semanal do Sindicato dos  
Metalúrgicos de Sorocaba e Região

de 2009 a 31 de agos-
to de 2010 – ainda não 
está disponível. 

Em anos anterio-
res, os patrões come-
çavam a negociar di-
zendo que nem o total 
da inflação iriam re-
por nos salários. Mas 
a mobilização dos me-
talúrgicos sempre fez 

Sindicato ganha  
banco de currículo 
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Uma nova parce-
ria entre o Sindicato 
dos Metalúrgicos e 
a escola RH Treina-
re, que já ministra 
diversos cursos com 
descontos especiais 
para sócios, criará a 
RH Factory, um ban-
do de currículos que 

Campanha envia 25 toneladas 
de donativos ao Nordeste

Uma carreta com 25 
toneladas de donativos 
partiu de Sorocaba na 
manhã da última terça-
feira (2) com destino a 
Maceió (AL). A maior 
parte dos produtos foi 
arrecadada pela cam-
panha SOS Nordeste, 
coordenada pelo Sindi-
cato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e a Subse-
de Regional da CUT. A 
campanha foi em prol 
das vítimas das chuvas 
que atingiram Alagoas 
e Pernambuco recente-
mente. 

O Rotary Clube 
Granja Olga, que tam-
bém promoveu uma 
campanha juntamente 
com outros parceiros, 
colaborou com cerca 
de sete toneladas do 
carregamento. 

Os donativos, na 
grande maioria água 
potável, leites e produ-

tos de higiene pessoal 
e de limpeza, foram ar-
recadados junto às em-
presas e à população 
sorocabana.

Todo o carregamen-
to, que deverá chegar 
em Alagoas na sexta-
feira, será entregue à 
Defesa Civil de Ma-
ceió, que ficará respon-
sável pela entrega dos 
donativos.

As chuvas
As chuvas que cas-

tigaram Alagoas e Per-

nambuco no final de 
junho causaram estra-
gos em dezenas de mu-
nicípios. Em algumas 
cidades, como Palmei-
ra dos Índios (AL), 
atingida pelo rio Mun-
daú, as águas deixaram 
um rastro de destruição 
semelhante a de um 
terremoto. 

A Defesa Civil dos 
dois estados registra-
ram a morte de ao me-
nos 57 pessoas. Outros 
160 mil nordestinos fi-
caram desabrigados.   
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vai mediar a colocação 
de desempregados no 
mercado de trabalho 
sem nenhum custo para 
o candidato.

O banco já começou 
a receber currículos e 
em breve passará a fa-
zer as entrevistas, de 
acordo com os pedidos 

Parceria garante desconto para 
sócios na compra de apartamento

Os metalúrgicos 
de Sorocaba e região, 
sócios do Sindicato, 
podem comprar apar-
tamento no bairro Cam-
polim, em Sorocaba, 
com desconto de 3% 
do valor do imóvel. De 
acordo com a renda fa-
miliar, ele ainda poderá 
obter um desconto de 
até R$ 17 mil, valor 
subsidiado pelo Gover-
no Federal dentro do 

programa Minha Casa, 
Minha Vida.

O preço dos apar-
tamentos, que medem 
entre 45 e 47 metros 
quadrados, varia de 93 
a 100 mil reais. A Caixa 
Econômica financia até 
80% do valor do imóvel 
em 300 meses com ju-
ros de 4,5% ao ano.

O empreendimento, 
denominado Vida Plena 
Campolim, será ergui-

do nas proximidades 
do shopping Esplanada. 
A responsabilidade da 
obra é da construtora 
Trisul e a comerciali-
zação é da imobiliária 
Delforte Frema.

Os apartamentos se-
rão vendidos na planta 
e o prazo de entrega é 
de 2 anos. Mais infor-
mações pelo telefone 
3334-5408, com Vitori-
na ou Capitu. 

nova parCeria

das fábricas.
Atualmente a 

Factory, que atende  
no 2° piso da sede do 
Sindicato em Soro-
caba, está recebendo 
currículos impressos 
e pelo e-mail banco-
cv.rhfectory@terra.
com.br. 

reajustes dos Metalúrgicos da FeM-CUt nos últimos anos

Confira abaixo um exemplo de reajuste da categoria nos últimos 
anos. A tabela mostra os acordos do Grupo 3 (sem considerar even-
tuais abonos). Os demais grupos foram semelhantes.

ANO INPC*
AUMENTO 

REAL
REAJUSTE

2002 10,26% 0 10,26%
2003 16,15% 0 16,15%
2004 5,36% 4% 9,57%
2005 5,01% 3% 8,16%
2006 2,85% 1,99% 4,9%
2007 4,82% 2,5% 7,44%
2008 7,15% 3,6% 11,01%
2009 4,44% 2% 6,56%
2010 vai depender da mobilização

PISOS SALARIAIS – Nos últimos anos, a FEM tem lutado por uma 
valorização dos pisos acima dos demais salários. Em 2007, por 
exemplo, o reajuste no piso do G3 foi de 8,61% e 7,44% nos demais 
salários. Em 2008, o reajuste foi de 17,76% no piso e 11,01% nos 
demais salários. Em 2009, o piso no G3 teve reajuste de 10% e os 
demais salários, 6,56%.

A valorização dos pisos, além de aumentar o poder de compra dos 
menores salários, inibe a rotatividade de mão-de-obra nas fábri-
cas.

*INPC – índice de inflação medido pelo IBGE. No acordo dos meta-
lúrgicos costuma repor o acumulado dos 12 meses anteriores (de 
setembro a agosto de cada ano)

Voluntários trabalharam mais de 12 h, dia 2,  para carregar a carreta



Diretores do Sindicato e 
membros da comissão interna 
representaram os trabalha-
dores em mais uma reunião 
sobre PPR com a Flextronics, 
nesta terça, dia 3. Em reunião 
anterior houve consenso sobre 
metas de produção. Porém, a 
empresa oferece pagar apenas 
R$ 1 mil de PPR. O Sindicato 
rejeita a proposta e defende 
valor bem superior ao apre-
sentado. Nova negociação 
está marcada para a próxima 
terça, dia 10, às 14h30. 

NOTAS RÁPIDAS

Auxílio-doença
A Resolução 97, baixada 

em 19 de julho pelo Ministé-
rio da Previdência Social,  vai 
evitar cortes bruscos no paga-
mento do auxílio-doença dos 
trabalhadores.

A nova medida estabelece 
que a Previdência não poderá 
mais cortar o pagamento, se 
o segurado entrou com pedi-
do de prorrogação dentro do 
prazo legal: 15 antes do ven-
cimento. O benefício só será 
cortado após o segurado pas-
sar por nova perícia e se esta 
confirmar que ele realmente 
está apto ao trabalho.

Acordos firmados em mais 4 empresas
Metalúrgicos de mais 

quatro empresas aprovaram 
Programas de Participa-
ção nos Resultados (PPR) 
nos últimos dias. Juntas, a 
Hurth-Infer, em Sorocaba; a 
Metalur e a Iffa, em Araça-
riguama; e a Metalplix, em 
Piedade; empregam cerca de 
540 trabalhadores.

Na Hurth-Infer, com 120 
funcionários, a assembléia 
de aprovação aconteceu no 
último dia 30. O PPR pode 
chegar a R$ 1.500 por traba-
lhador e a primeira parcela, 
de R$ 500, será paga dia 15.

Na segunda-feira, dia 2, 
foi a vez dos trabalhado-
res da Metalur, em Araça-
riguama, aprovarem uma 
proposta de PPR negociada 
com a empresa pelo Sindi-
cato e comissão interna. O 
benefício pode chegar a R$ 
1.370, atingidas as metas. A 
primeira parcela, de R$ 600, 
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Flextronics

Colônia de Férias
Os trabalhadores metalúr-

gicos sócios do Sindicato que 
queiram ocupar a colônia de 
férias de Ilha Comprida, no 
mês de setembro,  deve se 
inscrever até o próximo dia 
15. Caso o número de inscri-
tos supere o de vagas, haverá 
sorteio no dia 19. As inscri-
ções devem ser feitas pesso-
almente na sede do Sindicato 
em Sorocaba das 8h às 18h. 
Mais informações pelo tele-
fone 3334-5402, com Bete.

Trabalhadores na Hurth-Infer aprovaram acordo no último dia 30; propostas também foram aprovadss na Metalur, Iffa e Metalplix

partiCipação noS reSultadoS

A equipe de sindicaliza-
ção estará nesta quarta-feira, 
dia 4, na Usimelo, Tec-Stone 
e Tellus. Na quinta (5) ela es-
tará na Valfermolde e Ferra-
mentaria Diamante. Na sexta 
(6) a visita será na Usefema 
e Usilins.

As visitas são feitas sem-
pre nos intervalos das refei-
ções.

Fique sócio, fortaleça sua 
categoria e ainda ganhe brin-
des, descontos em cursos e 
serviços, além de assistência 
jurídica e médico do traba-
lho, direito a clube de campo 
e colônia de férias.

Sindicalização

reestruturação de cargos e salários melhora o pagamento em até 20% 
Depois de cruzar os bra-

ços por quase duas horas, 
no último dia 26, os traba-
lhadores da Aliperti, fabri-
cante de molas automotivas 
instalada na zona industrial 
de Sorocaba, conquistaram 
a reestruturação de cargos e 

salários. A medida  aumenta 
a remuneração mensal dos 
funcionários em até 20%.

Após a paralisação, cuja 
pauta principal era o PPR, a 
empresa abriu negociação. 
A fábrica insistiu em não au-
mentar o valor do PPR [de R$ 

Trabalhadores da Tecsis elegem comissão de PPR
Os trabalhadores da 

Tecsis elegeram, semana 
passada, os integrantes da 
Comissão de Negociação 
do PPR 2010.

A diretoria do Sindicato 
parabeniza os eleitos e se 
coloca à disposição para 
contribuir por um PPR sa-
tisfatório. 

Os eleitos são: Sérgio 
Teixeira Lopes (Sossego), 
da unidade XRM; Luiz 
Camillo da Silva Ribeiro, 

Un1; Francisco Oliveira 
F. Neto (Delegado), Un2; 
Sergio de Moraes (Serjão), 
UnC; José de Souza Ne-
ves Neto, UnD; e Everton 
Alves Sene (Narizinho), 
UnV.

Entre os eleitos há um 
dirigente sindical, o Neves, 
que agradece os votos e 
se coloca à disposição dos 
companheiros para articu-
lar as negociações. Contato 
pelo fone (15) 9167-2436.
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Estado de greve na Senior
Os 200 metalúrgicos da 

Senior, em Araçariguama, 
aprovaram, em assembléia 
sindical na última terça, 
dia 3, estado de greve para 
melhorar a proposta de 
PPR apresentada pela em-
presa.

Essa medida sindical 
significa que os traba-

lhadores podem parar a 
qualquer momento se a 
empresa não avançar nas 
negociações. A proposta 
rejeitada na terça foi de 
R$ 1.200 por funcionário. 
Na avaliação do Sindicato, 
os metalúrgicos estão dis-
postos a lutar por um valor 
superior.

aliperti  

700], mas aceitou, em contra-
partida, fazer a reestruturação 
de cargos e salários. 

A aprovação do acordo 
ocorreu na manhã do dia 
28, em assembleia na porta 
da fábrica.

O programa de reestrutu-

rações começa nesta quinta, 
dia 5, e deve ser concluído 
em três meses.

“A união dos trabalhado-
res, com a paralisação, foi 
fundamental para esta con-
quista”, comenta o dirigente 
sindical Alex Sandro Fogaça.

será paga dia 31 de agosto
 O PPR este ano na fundi-

ção Metalur, que conta com 
230 trabalhadores, é 30% 
superior ao valor conquista-
do no ano passado.

Também em Araçarigua-
ma, os 50 metalúrgicos da 
IFFA garantiram o seu PPR 
este ano.

Na Metalplix, 140 fun-
cionários, em Piedade, a as-

sembléia sindical aconteceu 
na tarde desta terça, dia 3. 
Os trabalhadores aprovaram 
R$ 1 mil de PPR, com R$ 
450 de antecipação dia 31 
de setembro.
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Metalúrgicos da Senior estão firmes na reivindicação e podem parar a produção

A Tecsis fabrica pás para energia eólica e tem 9 fábricas em Sorocaba
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Disputas do Torneio de Futgame voltam no dia 15
O 3° Torneio de Futebol 

de Videogame promovido 
pelo Sindicato dos Metalúr-
gicos, que começou no últi-
mo domingo, 1° de agosto, 
não terá rodada neste do-
mingo (8), Dia dos Pais. As 
disputam voltam no dia 15.

Os jogos são realizados 
no auditório da sede de So-
rocaba, que fica na rua Júlio 
Hanser, 140, Lajeado, perto 
da Rodoviária.

O torneio
Os 194 competidores 

foram divididos em 8 cha-
ves e no último domingo 

NOTAS RÁPIDAS

[1º] houve o confronto dos 
jogadores da chave A até a 
Chave F. 

Os jogadores das chaves 
restantes (G e H) da primei-
ra fase se enfrentarão no dia 
15. Neste mesmo dia tam-
bém começa a segunda fase 
da competição.

Prêmio
O campeão ganhará um 

videogame Playstation 3; o 
2º lugar ficará com um vi-
deogame portátil PSP e o 3º 
lugar com uma guitarra sem 
fio para PS2. O artilheiro le-
vará um pendrive de 8 Gb.

Taça Papagaio
Estão abertas e vão até o 

próximo dia 20 as inscrições 
para a 6ª Taça Papagaio, tor-
neio de futebol de salão da 
categoria que homenageia 
o ex-metalúrgico e dirigen-
te sindical Reinaldo e Paula 
Moreni, o Papagaio, morto 
em 2006.

Os jogos – na categoria 
masculino e feminino - serão 
disputados em setembro. Ins-
crições pelo e-mail juventu-
de@smetal.org.br. Mais in-
formações com Latino pelo 
telefone 9167-2827.

Licença-maternidade
O Senado Federal apro-

vou na terça-feira (3) a obri-
gatoriedade da concessão de 
licença-maternidade de seis 
meses, inclusive na iniciativa 
privada. Atualmente a licen-
ça obrigatória é de 4 meses.

A proposta segue agora 
para a Câmara dos Deputa-
dos, onde precisa ser aprova-
da em dois turnos. Se o texto 
não for modificado na Câma-
ra, seguirá para promulgação 
do presidente Lula. Se for al-
terado, volta ao Senado para  
votação das modificações.

Sindicato mobiliza metalúrgicos nas fábricas
Assembleias na Scherdel 

e na Barros Monteiro, am-
bas em Sorocaba, marcaram 
as mobilizações pela campa-
nha salarial dos metalúrgi-
cos nos últimos dias.

A tendência é que as mo-
bilizações cresçam na medi-
da em que os grupos patro-
nais se recusem a atender às 
reivindicações dos metalúr-
gicos ou emperrem as nego-
ciações.

Na semana passada já 
houve mobilizações, todas 
de curta duração, nos grupos 
ZF e Schaeffler, em Soroca-
ba, e na Martins e Martins, 
em Araçariguama.

“Queremos que os em-
presários locais usem a in-
fluência que têm junto aos 
grupos patronais e à Fiesp 
(Federação da Indústrias) 
para agilizar as negociações 
e atender à pauta de reivindi-
cações da categoria”, expli-
ca o presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos, Ademil-
son Terto da Silva.

A Federação Estadual 
dos Metalúrgicos da CUT 
(FEM), à qual o Sindicato 
em Sorocaba é filiado, rei-

Cursos RH Treinare
A escola RH Treinare está 

com inscrições abertas para 
os cursos de Leitura e Inter-
pretação de Desenho Técnico 
Mecânico; Metrologia; Ins-
petor de Qualidade; Sistema 
Toyota de Produção, Espe-
cialização em Soldagem Mig 
e Mag; Cálculo e Traçagem 
para Caldeiraria; Operador de 
Empilhadeira; Processos de 
Soldagem Elétrica Tig e Mig e 
Programação CNC.

Os metalúrgicos sócios do 
Sindicato têm direito a des-
contos. Mais informações pelo 
telefone 3012-4800.

Mais cursos
Também estarão abertas 

na sede do Sindicato em So-
rocaba, a partir da próxima 
semana, inscrições para os 
cursos de Logística; Auxi-
liar Administrativo e De-
partamento de Pessoal. Os 
metalúrgicos sócios e seus 
dependentes terão descontos 
especiais.

Mais informações pelos 
telefones 3016-8641 - 3334-
5428 e  8116-1812, com Flá-
vio. Vagas limitadas.

Primeira etapa do torneio, na sede em Sorocaba, aconteceu no último domingo, dia 1º

Assembleia de mobilização na Barros Monteiro, em Sorocaba, aconteceu na manhã da última terça-feira, dia 3
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vindica reposição das perdas 
salariais, aumento real de sa-
lários, valorização dos pisos 
salariais, redução da jornada 
para 40 horas semanais (sem 
redução de salários) e licen-
ça maternidade de 180 dias.

A partir deste ano, todos 
os grupos metalúrgicos têm 
data-base dia 1 de setembro.  
Veja agenda de negociações 
nesta página.

Campanha Salarial

Agenda de negociações da campanha salarial
Confira as negociações entre a 
FEM-CUT e os grupos pa-
tronais esta semana. Agenda 
atualizada até a tarde do dia 3. 

3Terça-feira, dia 3
Grupo 2 -  14h; na sede da 
FEM, em S. Bernardo

Quinta-feira, dia 5
Grupo 10 – 10h
Grupo 8 – 14h
Local: FIESP, São Paulo

Terça-feira, dia 10
Grupo 3 – 10h, na sede da 
FEM, em S. Bernardo

Encontro de rock agitou Sindicato em dois domingos
Centenas de roqueiros 

de Sorocaba e região pres-
tigiaram o 5° Encontro de 
Bandas promovido pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região nos 
últimos dois domingos [25 
de julho e 1° de agosto].

Organizado pelo Juven-

tude Metalúrgica do Sindi-
cato, o evento levou lazer 
e entretenimento para tra-
balhadores metalúrgicos e 
demais fãs de rock, princi-
palmente aos jovens.

O evento, que já faz 
parte do calendário anual 
de atividades culturais do 

Sindicato dos Metalúrgi-
cos, foi realizado na sede 
de  Sorocaba com entrada 
gratuita.

 “Com certeza o evento 
já está consolidado e a cada 
ano, sem dúvida, vai atrair 
mais amantes do rock de 
Sorocaba e de cidades da 

região”, comenta Marcos 
Roberto Coelho, o Latino, 
um dos organizadores do 
encontro.

Para participar do even-
to, cada banda inscrita ti-
nha que ter pelo menos um 
trabalhador metalúrgico na 
sua formação.


