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Na fabricante de autopeças Scherdel também houve mobilização

Campanha Salarial

ASSEMBLEIA DECISIVA NESTA SExTA
O Sindicato da categoria 

está convocando todos os 
metalúrgicos da região de So-
rocaba para uma assembleia 
sobre a campanha salarial 
nesta sexta-feira, dia 27, às 
18h, na sede de Sorocaba.

A assembleia vai debater 
e votar as propostas de acor-
dos salariais apresentados até 
agora pelos grupos metalúr-
gicos. Mesmo com negocia-
ções ainda por acontecer, os 
participantes da assembleia 
deverão votar também um 
comunicado de greve a ser 
enviado para as empresas.

O comunicado de greve é 
um instrumento previsto em 
lei, que dá respaldo legal para 
os metalúrgicos iniciarem 
greve a partir da próxima se-
mana, caso os grupos patro-
nais não atendam às reivindi-
cações da categoria.

Reivindicações e propostas
As reivindicações dos 

metalúrgicos da FEM-CUT 
(da qual o Sindicato de So-
rocaba é membro) são: rea-
juste salarial pelo índice to-
tal da inflação; aumento real 
nos salários; valorização dos 
pisos salariais; redução da 
jornada de 44 para 40 horas 
semanais sem redução nos 
salários e licença-materni-
dade de 180 dias.

Em negociação nesta 
quarta, 25, a FEM-CUT rejei-
tou uma proposta da bancada 
patronal do Grupo 3, que 
ofereceu 7% de reajuste (que 

Os metalúrgicos de Soro-
caba e região têm participado 
de uma série de assembleias 
de mobilizações nas portas 
das fábricas nas últimas se-
manas, como forma de pro-
testar contra a morosidade 
das negociações salariais.

Na última terça, por 
exemplo, houve assembleias 
de protesto na Scherdel, Eds-
cha e Dana que mobilizaram 
aproximadamente mil tra-

balhadores. Na quarta-feira, 
dia 25, os trabalhadores da 
Metalur, em Araçariguama, 
também se mobilizaram.

Os metalúrgicos estão em 
campanha salarial e reivindi-
cam aumento real, valoriza-
ção do piso salarial, redução 
de jornada de trabalho sem 
redução de salário e licença-
maternidade de 180 dias.

Durante as assembleias 
de protesto, que duraram em 

Trabalhadores da Dana participaram de assembleia de mobilização de Campanha Salarial na última terça-feira

Assembleias de mobilização se intensificam
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Categoria vai debater e votar eventuais propostas de acordo em todos os grupos;  
existe possibilidade de votar ‘comunicado de greve’ a ser enviado para as empresas

média duas horas cada uma, 
os trabalhadores têm aprova-
do paralisação por tempo in-
determinado a partir da pró-
xima semana, caso os grupos 
patronais não apresentem 
propostas que atendam às 
reivindicações da categoria.

A data-base dos metalúr-
gicos é 1° de setembro e a 
pauta de reivindicações foi 
entregue aos patrões em ju-
nho.

significa inflação pelo INPC e 
mais 2,5% de aumento real).

Em negociações recentes, 
a FEM também rejeitou pro-
postas do Grupo 8 (6% de re-
ajuste) e Fundição (6,53%).

Data-base é dia 1º
A data-base dos meta-

lúrgicos é 1º de setembro. A 
Federação Estadual dos Me-
talúrgicos da CUT (FEM) 
representa cerca de 250 mil 
trabalhadores no estado.

A diretoria do Sindicato 
ressalta que a assembleia é 
decisiva e todos os metalúr-
gicos estão convidados, se-
jam ou não sindicalizados. A 
assembléia é nesta sexta, às 
18h, na sede de Sorocaba, rua 
Julio Hanser, 140, Lajeado.

A diretoria do Sindicato 
pede que os metalúrgicos 
não aceitem fazer horas-ex-
tras neste período de campa-
nha salarial, para não preju-
dicar as negociações.

“Ao fazer horas-extras o 
trabalhador permite ao pa-
trão acumular produção e 
se precaver contra eventuais 
paralisações”, explica o vi-
ce-presidente do Sindicato, 
Izídio de Brito Correia, que 
também é vereador pelo PT 
de Sorocaba.

“O objetivo da paralisa-
ção é justamente fazer o pa-
trão sentir no ‘bolso’, atra-
vés de atrasos na produção, 

‘Não façam horas-extras’
o quanto custa ele emperrar 
as negociações e se negar a 
atender às reivindicações da 
categoria. As horas-extras 
prejudicam esse instru-
mento legítimo de pressão 
sindical”, complementa o 
presidente do Sindicato, 
Ademilson Terto da Silva.

A direção sindical alerta 
que vai estar atenta às em-
presas que venham a con-
vocar os trabalhadores para 
fazer horas-extras neste fi-
nal de semana. “O patrão 
que utilizar esse artifício vai 
enfrentar protestos maiores 
nesta campanha salarial”, 
avisa Terto.

GRUPOS METALÚRGICOS
Fundição

Grupo 2 (máquinas e eletrônicos)
Grupo 3 (autopeças, forjaria e parafusos)

Grupo 8 (que representa os sindicatos patronais  
dos setores de trefilação laminação de metais  

ferrosos; refrigeração, equipamentos ferroviários,  
rodoviários entre outros)
Montadoras (Sinfavea) 

Grupo 10 (que reúne os sindicatos patronais  
dos setores de lâmpadas, material bélico,  

estamparia, equipamentos odontológicos)

PRÓXIMAS NEGOCIAÇÕES
Grupo 10 – Dia 26, às 10h, na Fiesp
Grupo 2 – Dia 26, às 14h, na Fiesp

Montadoras -  Dia 27, às 15h, Sinfavea, em SP
Grupo 3 - dia 31, às 10h, no Sindipeças, em SP 
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Sindicato promove 6ª Sesispat
Começou nesta quarta-

feira (25) e vai até domin-
go, dia 29, a 6ª Semana Sin-
dical de Saúde e Prevenção 
a Acidentes de Trabalho 
(Sesispat), promovida pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região. To-
dos os eventos serão aber-
tos ao público e gratuitos.

O tema da Sesispat este 
ano é ‘Corpo e Mente Sãos’, 
em referência à necessidade 
da prevenção no local de 
trabalho tratar não apenas 
da saúde física do traba-
lhador, mas também evitar 
casos de pressão e assédio 
moral.

Atendimento médico
A programação do evento 

inclui também o atendimen-
to médico por uma “Carreta 
da Saúde”, que estará ins-
talada no pátio da entidade 
entre o dia 25 e 31 de agos-
to. As vagas para consultas 
já foram preenchidas.

No encerramento, do-
mingo, haverá um passeio 
ciclístico na região Norte de 
Sorocaba.

O Sindicato fica na rua 
Júlio Hanser, 140, Lajeado, 
perto da rodoviária. Mais 
informações pelo telefone 
3334-5400 ou no site www.
smetal.org.br. Carreta da saúde, instalada no pátio do Sindicato dos Metalúrgicos, vai oferecer mais de 900 consultas
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Ministério do Trabalho adia 
instalação do ponto eletrônico

O Ministério do Traba-
lho cedeu às pressões de 
empresários e trabalhadores 
e adiou para 1º de março 
de 2011 o prazo para que 
as empresas se adequarem 
à nova regulamentação do 
Registro de Ponto Eletrôni-
co que emita recibo.

As novas regras, pre-
vistas na portaria 1.510/09, 
começariam a vigorar nesta 

quinta-feira (26) e a fisca-
lização com aplicação de 
multa seria iniciada a partir 
de dezembro.

Segundo o Ministério, a 
prorrogação se deu porque 
estudos mostraram que po-
deria haver falta de equi-
pamentos no mercado para 
atender à regulamentação. 

A portaria 1.510 estabe-
lece que as empresas com 

Trabalhadores lançam 
sua própria televisão

Entrou no ar às 19h 
de segunda-feira (23) a 
TVT, canal de televisão 
reivindicado pelos tra-
balhadores há 23 anos. 
A cerimônia de inaugu-
ração foi transmitida ao 
vivo pelo novo canal e 
reuniu personalidades 
políticas e sindicais da 
região do ABC pau-
lista, onde está a sede 
da emissora, além de 
ministros de estado, a 
primeira dama Marisa 
Letícia e o presidente da 
República Luiz Inácio 
Lula da Silva.

A emissora tem cará-
ter educativo e a outor-
ga foi feita em nome da 

Fundação Comunicação, 
Cultura e Trabalho, enti-
dade que tem como man-
tenedor o Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC. 

Inicialmente, a pro-
dução contará com uma 
hora e meia de progra-
mação diária, sempre 
das 19h às 20h30. 

A TVT vai transmitir 
em UHF, via cabo, na 
rede NGT e canais co-
munitários e por internet. 
A programação deverá 
estar acessível, inicial-
mente, em 27 regiões de 
dez estados brasileiros.

A TVT poder ser as-
sistida também pelo site 
www.tvt.org.br.

ponto eletrônico têm que 
trocar seus equipamentos 
por um que emita compro-
vante de entrada e saída de 
funcionários.

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos também tem se po-
sicionado contra a medida 
por entender que a emissão 
do comprovante pode causar 
lentidão nas catracas e atrasar 
a entrada dos trabalhadores.  
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A garota Nicole de Souza do projeto Solane Trindade colocou a TVT no ar

Sede em Piedade: 
Rua José Rolim de Goés, 61,  
Vila Olinda. Tel. (15) 3344-
2362 
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