Campanha Salarial

G10 continua sem acordo coletivo

Cerca de 30 mil metalúrgicos da região já conquistaram reajustes de 9%
a 15%. Apenas grupo 10
(equipamentos odontológicos e médicos, energia

eólica, etc.) continua intransigente e não apresentou proposta de acordo
compatível com as expectativas dos 10 mil trabalhadores do setor.

As mobilizações dos
metalúrgicos de Sorocaba
e região contribuíram para
agilizar a conclusão dos
acordos estaduais nos grupos 2,3,8 e fundições.

Confira nesta edição os
pisos salariais, tetos para
aplicação do reajuste e outros avanços dos metalúrgicos da CUT nesta campanha salarial de 2010.

Metalúrgicos da Pries e mais
4 empresas garantem PPR

Quanto ao G10, o Sindicato conta com a união
dos trabalhadores para
pressionar as empresas e
obter acordos semelhantes.
PÁG. 3

Sindicato firma
convênio com a
Paulident

Foguinho

PÁG. 2

Sócios vão pagar R$ 5
por procedimento dentário

Aposentados
podem revisar
teto do benefício
PÁG. 4

Juntamente com a campanha salarial, a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos continua empenhada em negociar acordos de participação nos resultados
PÁG. 4
(PPR) para a categoria. Nos últimos dias foram aprovados acordos pelos trabalhadores da Pries, Ibrav, Altec, Cofermo e Esprom.

Está na internet, desde o dia 14, o site do
vereador Izídio de Brito
(PT), que representa a
categoria metalúrgica na
Câmara de Sorocaba.
Com a nova ferramenta de comunicação,

o vereador quer estreitar sua relação políticosocial com os sorocabanos, estimular a participação de internautas e
dar mais transparência
a suas atividades parlamentares.
PÁG. 2

A terceira rodada da
6ª Taça Papagaio – torneio de futsal dos metalúrgicos de Sorocaba e
região – acontece neste
domingo, dia 26, com 12
partidas disputadas em
duas diferentes quadras:

Banco de Alimentos terá
barraca na Ceagesp em Flor
Foguinho

Foguinho

Foguinho

Izídio lança site para aumentar Torneio de Futsal terá 3ª
comunicação com a sociedade rodada neste domingo

Amaso oferece serviço
jurídico/contábil para sócios

a Tropical, na Vila Angélica; e o Ginásio dos
Metalúrgicos, no Éden.
A competição começou no dia 12 de setembro e reúne 70 equipes,
18 a mais do que em
2009.
PÁG. 4

O Banco de Alimentos, ONG que tem o Sindicato dos Metalúrgicos
como um dos seus mantenedores, vai ter uma
barraca instalada durante
o Ceagesp em Flor, que
acontece em Sorocaba

neste fim de semana.
A ONG vai vender
churrasco ‘fogo-de-chão’
na Ceagesp. Objetivo é
arrecadar fundos para a
entidade, que atende a
mais de 20 mil sorocabanos carentes. PÁG. 2
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vão ajudar o futuro
presidente e o futuro
governador a implantar políticas que favoreçam a classe trabalhadora.
A redução da jornada de 44 para 40h
semanais não saiu até
agora porque a bancada patronal no Congresso não deixa. Eles
são contra.
Para se ter uma

Ruralistas

Empresários

Sindicalistas

270 parlamentares

220 parlamentares

60 parlamentares

O que defendem

O que defendem

O que defendem

• Mudanças no Código
Florestal, diminuição das
áreas que devem ser conservadas e protegidas contra
desmatamento
• Rejeitar a Emenda
Constitucional (PEC) que
determina o confisco de propriedade de quem emprega
trabalho escravo

• Redução da carga
tributária
• Redução dos direitos
trabalhistas
• Total liberdade para
contratar terceirizados
• Manutenção da jornada
semanal em 44h
• Novas modalidades
de contratação (querem
ressuscitar a Emenda 3)

• Redução da jornada para
40 h semanais
• Ratificação da Convenção 158, contra demissões
imotivadas
• Aprovação da PEC contra
trabalho escravo
• Revisão dos índices de
produtividade da terra

Fonte: Revista do Brasil – Set/2010
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Está no ar, desde
o último dia 14, o site
www.izidio.com.br, do
vereador Izídio de Brito
(PT), que representa a
categoria metalúrgica na
Câmara de Sorocaba.
A cerimônia de lançamento foi no salão
da Amaso (Associação
dos Metalúrgicos Aposentados de Sorocaba e
Região), que fica anexo
ao prédio do Sindicato
dos Metalúrgicos em
Sorocaba, e contou com
a presença de trabalhadores, representantes de
associações de moradores, sindicalistas, políticos e profissionais de
comunicação.
O vereador espera,
com a nova ferramenta
de comunicação, estreitar ainda mais a sua

Izídio lançou página na internet na noite do último dia 14

jetos desenvolvidos a
favor da comunidade de
maneira mais moderna e
com mais rapidez.
No site, o internauta
poderá ler e pesquisar
notícias do mandato e
ter acesso a leis, projetos,
requerimentos,
além de fotos, vídeos e
áudios.

relação política com os
sorocabanos, aumentar
a interação dos internautas e dar mais transparência a suas atividades parlamentares.
Izídio acredita que
a internet possibilita
que o eleitor fiscalize,
critique, sugira e tome
conhecimento dos pro-

Ceagesp em Flor acontece
neste fim de semana
de artesanatos de Sorocaba e região, além de
oito entidades assistenciais que irão oferecer
as comidas típicas de
várias partes do país.
O Banco de Alimentos de Sorocaba, por
exemplo, vai oferecer
o churrasco fogo-dechão, iguaria típica do
Rio Grande do Sul.
A entrada para o
evento custa R$ 3 e o
estacionamento R$ 5.
Toda a renda da festa

Os sorocabanos que
gostam de flores e artesanato e de comidas
típicas não podem perder a 9ª Ceagesp em
Flor, que será realizada nesta sexta, sábado
e domingo, das 9h às
21h, no pátio do entreposto da Ceagesp,
que fica na Terêncio da
Costa Dias, 300, Parque Santa Izabel, em
Sorocaba.
Ao todo serão 80
expositores de flores e

Divulgação

A redução da
jornada de
44 para 40h
semanais
não saiu até
agora porque
a bancada
patronal no
Congresso
não deixa

idéia, o governo de
FHC, que representou a classe rica antes do governo Lula,
criou, em 8 anos,
apenas 800 mil empregos, cortou o crédito da população,
vendeu [privatizou]
grande parte do patrimônio do país e
manteve o acesso à
universidade somente para os ricos.
Lula, como representante da classe trabalhadora, deu
crédito ao povo, brecou as privatizações,
deu acesso à universidade aos alunos
pobres e criou 15 milhões de empregos.
Veja, no quadro
abaixo, a formação
do Congresso por
classe e perceba que
os trabalhadores são
minoria.
No próximo dia 3
você tem a chance de
mudar esse quadro.

Foguinho

No próximo dia
3 de outubro o Brasil vai às urnas mais
uma vez para eleger
novos
deputados,
senadores, governadores e presidente.
E você, trabalhador,
terá uma grande
oportunidade de, livremente, escolher
em quem votar.
É importante salientar, porém, que o
mundo se divide em
classes e setores e os
políticos representam
esses movimentos.
Os empresários têm
seus representantes,
os banqueiros lançam seus candidatos
e os ruralistas tentam
reforçar suas bancadas no congresso a
cada eleição.
O que o trabalhador precisa entender,
portanto, que ele
também precisa votar em seus representantes; naqueles que

será revertida para as
entidades assistenciais
que coordenarão a
parte gastronômica do
evento.
Mais informações
pelo telefone 32212255.

Sócios e dependentes terão
tratamento dentário por R$ 5
Um convênio firmado entre o Sindicato
dos Metalúrgicos e a
Paulident vai garantir
tratamento dentário aos
sócios e seus dependentes por apenas R$
5 cada procedimento.
Está incluído neste valor limpeza, obturações
e até tratamento de canal. O procedimento de
ortodontia [colocação
de aparelho] custará
R$ 55 por mês ao paciente.
A Paulident atende
no terceiro andar da clínica Cenci Gimarães,

Divulgação

As eleições e o trabalhador

Vereador metalúrgico lança site
para aprimorar comunicação

que fica na rua Eulália
da Silva, 138, Jardim
Faculdade, próximo ao
córrego da Água Vermelha.
Para garantir o atendimento o paciente
precisa agendar consulta pelo telefone (15)
3211-0904 ou 32115400. O paciente ainda precisa apresentar o

cartão do metalúrgico,
um documento com
foto e o CPF.
“Este é mais um serviço de extrema importância que passamos a
oferecer aos nossos sócios e seus familiares”,
diz o secretário-geral
do Sindicato, Valdeci
Henrique da Silva, o
Verdinho.
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Dos seis grupos patronais que negociam com a
Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT (FEM),
apenas o Grupo 10 continua
sem acordo coletivo nesta
campanha salarial. Nos demais grupos, os trabalhadores admitidos a partir de
setembro de 2009 terão 9%
de reajuste nos salários.
Os metalúrgicos admitidos após setembro de 2009
terão reajuste proporcional,
mas nunca abaixo do piso
salarial. No caso de alguns
pisos o reajuste chega a
15% (veja matéria e tabela
nesta pág.).
Em Sorocaba, as principais representantes do G10
são a Tecsis, Wobben, Nipro e Dental Morelli. O grupo emprega cerca de 10 mil
metalúrgicos na região.

Jesus Vicente

Grupo 10 é o único sem acordo

Acordos aprovados
Já as empresas dos Gru-

Sindicato tem convocado trabalhadores periodicamente, desde julho, para decidir rumos da campanha salarial

pos 2, 3, 8 e Fundição tiveram
acordos aprovados pelos trabalhadores no início do mês.
Juntos, esses grupos empregam 30 mil metalúrgicos. A
categoria é formada por 40
mil trabalhadores na região.

Esta semana, também as
montadoras de veículos tiveram propostas aprovadas.
O acordo prevê 9% mais
1,66% referente a uma correção dos salários de 2009,
totalizando 10,81%. Os me-

talúrgicos das montadoras
também terão R$ 2.200 de
abono salarial.
Informações sobre composição dos grupos patronais e a íntegra dos acordos
no site www.smetal.org.br

REAJUSTE, PISOS SALARIAIS E TETOS PARA APLICAÇÃO DE REAJUSTE
GRUPO 8

FUNDIÇÃO

GRUPO 2

REAJUSTE para salários acima do
piso e até o teto salarial: 9%

REAJUSTE para salários acima do
piso e até o teto salarial: 9%

REAJUSTE para salários acima do
piso: 9%

REAJUSTE para salários até o teto
salarial, inclusive os pisos: 9%

O reajuste de 9% corresponde a
4,29% de reposição da inflação
acumulada em 12 meses, calculada
pelo INPC-IBGE, e mais 4,52% de
aumento real

O reajuste de 9% corresponde a
4,29% de reposição da inflação
acumulada em 12 meses, calculada
pelo INPC-IBGE, e mais 4,52% de
aumento real

O reajuste de 9% corresponde a
4,29% de reposição da inflação
acumulada em 12 meses, calculada
pelo INPC-IBGE, e mais 4,52% de
aumento real

O reajuste de 9% corresponde a
4,29% de reposição da inflação
acumulada em 12 meses, calculada
pelo INPC-IBGE, e mais 4,52% de
aumento real

TETO: No Grupo das fundições não
há valor estabelecido para teto. Veja
no final dessa coluna a cláusula
que regulamenta os reajustes dos
maiores salários. *

TETO SALARIAL para aplicação dos
9% = R$4.968,46

TETO SALARIAL para aplicação dos
9% = R$ 5.300
Para os salários superiores ao TETO
será incorporado o aumento de uma
parcela fixa de R$ 477
PISOS SALARIAIS G3
Empresas com até 100 funcionários:
R$ 905
- Reajuste de 14,99% em relação aos
R$ 787 vigentes até 31/08/10

TETO SALARIAL para aplicação dos
9% = R$4.950
Para o salário igual ou superior ao
teto o aumento terá valor fixo de R$
445,50, acrescido ao salário vigente
em 31.08.2010
PISOS SALARIAIS G8
Empresas com até 50 funcionários:
R$ 840
- Reajuste de 9,95% em relação aos
R$ 764 vigentes até 31/08/10

Empresas de 51 a 500 funcionários:
Empresas com mais de 100 funR$ 891
cionários: R$ 1.103
- Reajuste de 10% em relação aos R$
- Reajuste de 12,55% em relação aos
810 vigentes até 31/08/10
R$ 980 vigentes até 31/08/10
Empresas a partir de 501 funcionáriNOVA CONQUISTA: O acordo deste
os: R$ 983
ano garante que a partir de 2011 as
- Reajuste de 9,96% em relação aos
duas faixas de piso do Grupo 3 serão
R$ 894 vigentes até 31/08/10
de “até 75 empregados” e “mais
de 75 empregados”, aumentando o
número de metalúrgicos desse grupo
beneficiados com o maior piso.

Para o salário superior ao teto o
aumento terá valor fixo de R$ 447,16

PISOS SALARIAIS
PISOS NAS FUNDIÇÕES
Empresas com até 50 funcionários:
Empresas com até 350 funcionários:
R$ 836,03
R$ 895
- Reajuste de 10,30% em relação aos
Empresas de 51 a 500 funcionários:
R$ 811,43 vigentes até 31/08/10
R$ 886,87
Empresas com mais de 350 funcionários: R$ 1.065
- Reajuste de 9,44% em relação aos
R$ 973,18 vigentes até 31/08/10

Empresas com mais de 500 funcionários: R$ 977,24

tir da data-base anterior (setembro de 2009).
Os trabalhadores contratados após esse período, caso
não haja função equivalente

(paradigma) àquela para qual
foi contratado, receberá o reajuste proporcional ao tempo de
serviço na fábrica.
De qualquer forma, nin-

A escola RH Treinare está
com inscrições abertas para os
cursos de Ponte Rolante, Operador de Empilhadeira, Solda
MIG, TIG e Elétrica, Metrologia, Desenho, Inspetor de Qualidade, Toyotismo e Matemática Industrial. Os metalúrgicos
sócios do Sindicato têm direito
a descontos especiais. Mais informações pelo telefone (15)
3012-4800.

Inglês e Espanhol
Curso de Inglês – Nova
turma de quarta tem previsão
de início das aulas para 29 de
setembro, às 19h. Espanhol –
matrículas abertas para novas
turmas, período noturno durante a semana.
Os cursos são ministrados
na sede do Sindicato em Sorocaba. A mensalidade para
sócios e dependentes é R$ 60.
Informações e reservas de vagas pelo telefone 3013-8252 ou
pelo email inglês.sindicato@
globomail.com

Sindicalização
A equipe de sindicalização dos metalúrgicos visita as
seguintes fábricas entre esta
quinta e a próxima quartafeira, dia 30: CO&RE, dia 23;
YKK/Alumínio, dia 24; Tec
Forja, dia 27, e Grupo Schaeffler nos dias 29 e 30. As visitas são feitas sempre nos intervalos de refeição. Aproveite e
fique sócio do Sindicato. Fortaleça sua categoria profissional e tenha acesso a serviços e
convênios exclusivos.

Boletim eletrônico

* LIMITE DE APLICAÇÃO ECONÔMICA
Aos empregados exercentes de Cargo de Diretoria, Gerência ou equivalente e supervisão ou equivalente,
a reposição salarial será negociada
livremente entre as partes.

Admitidos após setembro de 2009 têm reajuste proporcional
Como acontece todos os
anos, o reajuste previsto no
acordo coletivo deste ano é
aplicado na integra para quem
foi admitido na empresa a par-

O Sindicato dos Metalúrgicos promove no próximo dia
30 de outubro a Festa do Chope
da categoria no Clube de Campo dos Metalúrgicos, no Éden.
Para sócios e dependentes o
convite, que inclui uma caneca
e uma camiseta personalizada,
custa R$ 35. Para não-sócios o
convite custa R$ 50. É proibida a entrada de menores de 18
anos. Os convites estão à venda
na sede do clube e com integrantes dos CSEs.

Cursos RH Treinare

GRUPOS 2, 3, 8 E FUNDIÇÕES

GRUPO 3

Festa do chope

guém pode ganhar menos que
os pisos estabelecidos nos
acordos, que estão disponíveis,
na íntegra, no site do Sindicato
www.smetal.org.br

Mais de 220 metalúrgicos
já cadastraram seus e-mails no
site do Sindicato para receber
o boletim eletrônico com notícias sobre sindicalismo, economia, política e cultura, entre
outras. O boletim, que se chamava “Semana On Line” em
suas primeiras edições, agora
se chama “SMetal On Line”.
Para receber, gratuitamente,
basta inscrever seu e-mail no
site www.smetal.org.br, no
campo “newsletter”.
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Voto do metalúrgico
Os Sindicalistas Metalúrgicos de Sorocaba e Região
confeccionaram e distribuiram esta semana um jornal –
material de campanha – para
indicar à categoria os candidatos que estes dirigentes sindicais apóiam nestas eleições.
O objetivo é ajudar o metalúrgico a identificar os candidatos que são comprometidos
com os interesses da classe
trabalhadora.

Vozes Periféricas
O projeto Vozes Periféricas,
iniciado recentemente na Zona
Norte de Sorocaba, vai estar
em Votorantim de 21 a 26 de
setembro, no Jardim Tatiana.
A iniciativa é do Ministério da
Cultura, com apoio do Sindicato dos Metalúrgicos da região.
Em Votorantim serão 12 atrações musicais, além de oficinas
de fotografia e pintura. Tudo
gratuito. Mais informações:
3247-2110 ou www.vozesperifericas.blogspot.com

Investimento
A Jonhson Controls (antiga
Enertec), fabricante de baterias automotivas, vai investir
US$ 51 milhões para ampliar
e modernizar sua fábrica em
Sorocaba. A empresa está se
antecipando a novas demandas, inclusive o fornecimento
de baterias para a Toyota, que
deve começar a produzir veículos na cidade em 2012. Ainda não há previsão de quantos
empregos serão gerados. Atualmente a Jonhson emprega
800 funcionários.

Visita do Mercadante
O candidato do PT ao governo de São Paulo, Aloizio
Mercadante, adiou para segunda-feira, 27, a visita que faria
a Sorocaba nesta quinta, 23.
Segundo assessores do candidato, Mercadante vai se reunir
com o presidente Lula nesta
quinta para debater a estratégia
da campanha do petista, diante
de informações não oficiais de
que Alckmin caiu nas pesquisas e vai haver segundo turno
nas eleições para governador.

Os metalúrgicos da
Tecno Pries, fabricante de
componentes para fogão
e outros produtos da linha
branca, fecharam acordo
de PPR com a empresa na
tarde dessa quarta-feira
(22). O benefício, de R$
1,2 mil, atingidas as metas,
será pago em duas parcelas
que serão depositadas em
outubro deste ano e maio
do ano que vem.
Além da Pries, nos últimos dias os trabalhadores
da Ibrav, Altec, Confermo
e Esprom também aprovaram acordos de PPR negociados entre empresas,
comissão e sindicato.
União
O valor de R$ 1,2 mil de
PPR conquistado na Pries
só foi possível devido a

Trabalhadores da Tecno Pries, em Sorocaba, aprovaram acordo de participação nos resultados (PPR) nesta quarta, 22

união dos trabalhadores e
a persistência da comissão
de PPR montada na fábrica
para negociar o benefício.
Até o começo da semana,
depois de mais de 3 meses

de negociações, a Pries
oferecia apenas R$ 425.
O valor chegou, na terça-feira, a R$ 905, mas os
trabalhadores rejeitaram a
proposta em assembleia.

Diante da resistência dos
funcionários, a empresa
elevou a proposta para R$
1,2 mil, que foi aprovada
na tarde desta quarta-feira,
dia 22.

Montadoras firmam acordo e Aposentados podem entrar
injetam R$ 837 mi na economia com ação de revisão do teto
Os metalúrgicos das
montadoras de veículas fecharam acordo salarial que
garante reajuste 10,81%,
mais abono de R$ 2.2 mil.
O reajuste e o abono vão
injetar R$ 837 milhões na
economia. As negociações
com as montadoras estavam
emperradas e o acordo só
foi fechado no último fim
de semana.
Dos 10,81% de aumento,
9% são relativos ao reajuste
salarial deste ano e 1,66% refere-se a uma correção da ta-

bela salarial do ano passado.
O presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC,
Sérgio Nobre, comemorou o
reajuste e atribuiu a conquista aos trabalhadores. Para
ele, a mobilização dos metalúrgicos foi determinante
para que as montadoras atendessem às reivindicações.
Também terão direito ao
reajuste e ao abono os metalúrgicos de Taubaté, São
Carlos e Tatuí, que são representados pela FEM-CUT
na mesa de negociação.

Os segurados que se
aposentaram pelo teto do
benefício entre 05/10/1988
e 31/12/2003 podem entrar
com revisão do valor do benefício.
A ‘revisão do teto’ foi
decidida recentemente pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF) e inclui os benefícios
dos períodos conhecidos
como “buraco negro” (de
05/10/88 a 05/04/91), “buraco verde” (de 05/04/91
a 31/12/93) e URV (de
01/03/94 a 28/02/97).

A Associação dos Metalúrgicos Aposentados de
Sorocaba (Amaso) está ingressando com ações judiciais sobre o tema para seus
associados.
A Amaso funciona na
sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e o
plantão jurídico é às quartas-feiras, das 9h às 12. É
necessário apresentar a carta de concessão, RG, CPF e
comprovante de endereço
atualizado. Mais informações: (15) 3334-5404.

Taça Papagaio prossegue no domingo, dia 26
Foguinho

A chapa de oposição representada pela CUT venceu as
eleições do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté,
interior do estado, que era representado pela central CGTB.
Erick Silva foi eleito presidente
com 1.984 votos, contra 1.618
da chapa de situação. O Sindicato de São Carlos representa
13 mil trabalhadores e 4,2 mil
tinha direito a voto. Desse total,
3,6 mil foram às urnas.

Foguinho

Pries e mais 4 empresas
fecham acordos de PPR

CUT vence em São Carlos

Torneio de futsal dos metalúrgicos este ano tem 70 equipes inscritas

Mais 12 jogos vão movimentar a terceira rodada
da 6ª Taça Papagaio neste
domingo, dia 26. As partidas serão disputadas na
quadra Tropical e no ginásio da categoria, que fica no
Clube de Campo dos Metalúrgicos, no Éden. Os jogos
começam às 13h45.
A competição, que começou no último dia 12,
reúne 70 equipes, 18 a mais
que no ano passado.

O torneio é exclusivo
para metalúrgicos sócios do
Sindicato e o atleta só pode
jogar com a apresentação
da carteirinha de sócio.
A Taça Papagaio homenageia o ex-sindicalista
Reinaldo de Paula Moreni, o Papagaio, morto em
2006, vítima de acidente de
carro.
Confira no site www.
smetal.org.br a tabela e o
regulamento do torneio.

