
ba). Em Iperó, a aprovação 
aconteceu na Wika.

Juntas, essas nove fá-
bricas empregam 985 tra- 
balhadores. Desde o iní-
cio do ano o Sindicato já  
participou de negociações 
sobre PPR em dezenas 
de empresas.
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Metalúrgicos participam de 
mobilização da CUT em SP

Dez mil trabalhadores de diversas categorias profissionais e regiões do estado, inclusive metalúrgicos de Sorocaba, 
participaram de um ato na CUT no centro de São Paulo nesta quarta, dia 6. Objetivo foi chamar a atenção da socie-
dade e do governo para as reivindicações sindicais e populares. PÁG. 4

Metalúrgicos ajudaram na organização do encontro e participaram dos debates

UFSCar quer instalar TV universitária 
para atender movimentos sociais

A implantação de uma 
TV com programação comu-
nitária em Sorocaba e a cria-
ção de uma incubadora de 
cultura foram duas das pro-
postas elaboradas durante o 
I Encontro de Movimentos 
Sindicais e Sociais da região, 
promovido pela UFSCar nos 
últimos dias 1 e 2.

O encontro também ela-
borou propostas nas áreas 
de saúde, ensino, moradia, 
combate ao preconceito e 
meio ambiente, entre ou-
tras.

Os mais recentes acor-
dos de participação nos re-
sultados (PPR) na categoria 
metalúrgica da região foram 
aprovados pelos trabalhado-
res da Tecno Pries, Scherdel, 
Bauma, Metal Sales, Aços 
MR, JCB, Comap e Móveis 
Portão (todos em Soroca-PÁG. 3 PÁG. 3

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E SINDICAIS
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Acordos de PPR são aprovados 
em mais nove metalúrgicas

Plenária da FEM 
debate pauta da 
categoria

CAMPANHA SALARIAL

PÁG. 2

Sindicato cobra 
resposta concreta 
da CNH/Case

REIVINDICAÇÕES

PÁG. 3

Segunda rodada 
será neste 
domingo

Maria Lúcia e 
Carlos Cezar  são 
contra CPI do CHS

Inscrições 
terminam no dia 
15 de julho

FUTSAL

HIPÓCRATES

FUTGAME

PÁG. 4

PÁG. 4

PÁG. 4

Metalúrgicos demitidos na campanha salarial têm direito à indenização
PÁG. 2
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Vivas à universidade pública
A UFSCar Soro-

caba, ao promover o 
primeiro encontro de 
movimentos sindicais 
e sociais, nos dias 1 e 
2 de julho, deu pro-
vas da importância 
de uma universidade 
pública para a comu-
nidade onde ela está 
instalada.

O evento foi um 
dos raros a propor-
cionar a integração 
de organizações so-
ciais e dar voz a esses 
movimentos, sob me-
diação de professores 
universitários.

A universidade 
pública, instalada há 
apenas cinco anos em 
Sorocaba, ainda assu-
miu o compromisso 
de manter suas por-
tas abertas para mo-
vimentos populares. 
Mais do que isso, a 
instituição se dispôs a 
realizar parcerias com 
sindicatos e ONGs e 
adotar medidas práti-
cas para aprimorar as 
organizações sociais.

Além da TV uni-
versitária e da incu-
badora de cultura, 
destacadas em ma-
téria nesta edição da 
Folha Metalúrgica, 
muitas outras pro-
postas começaram a 
ganhar corpo a partir 
do encontro, como 
a realização de uma 
pesquisa sobre o po-
tencial de comunica-
ção das organizações 

a periferia), estudar 
as relações capital-
-trabalho (inclusive 
sob o ponto de vista 
do trabalhador) e es-
timular a preserva-
ção ambiental, muito 
além do marketing 
ecológico.

A universidade 
pública pode fazer 
isso por não ter receio 
de escandalizar seus 
patrocinadores ao se 
envolver com ideolo-
gias e anseios perifé-
ricos da comunidade.

Enquanto forma 
excelentes profissio-
nais – e sem cobrar 
mensalidade – a uni-
versidade pública co-
labora com o desen-
volvimento regional, 
não só econômico, 
mas também social, 
e se integra à comu-
nidade, de todas as 
classes sociais.

Cientes dessa 
diferença, os movi-
mentos estudantis, 
sociais e sindicais da 
região durante dé-
cadas reivindicaram 
uma universidade 
pública em Soroca-
ba. Para que o so-
nho se concretizasse, 
cinco anos atrás, foi 
preciso o Brasil ele-
ger um presidente 
operário, o Lula, que 
atendeu aos esforços 
do deputado estadual 
Hamilton Pereira e 
da então deputada fe-
deral Iara Bernardi.

sindicais e sociais, a 
instalação de uma rá-
dio universitária com 
programação comu-
nitária, criação de um 
fórum permanente de 
debates sobre temas 
sociais e cursos de 
extensão universitária 
para aprimorar conhe-
cimentos de dirigentes 
sindicais e militantes 
de ONGs.

Sem menosprezar 
o importante papel das 
universidades e facul-
dades particulares na 
formação de profissio-
nais para o mercado de 
trabalho, a diferença de 
diretrizes e prioridades 
em relação a uma ins-
tituição pública é gri-
tante.

A universidade pú-
blica pode se atrever 
a gerar conhecimento 
para setores populares 
da sociedade, realizar 
pesquisas para enten-
der a comunidade à 
sua volta (inclusive 

Enquanto forma 
excelentes 

profissionais, 
a universidade 

pública 
colabora com o 
desenvolvimento 
regional, não só 
econômico, mas 
também social

O empregado dis-
pensado, sem justa cau-
sa, no período de 30 
(trinta) dias que antece-
de a data de sua corre-
ção salarial, terá direito 
à indenização adicional 
equivalente a um salário 
nominal, conforme o ar-
tigo 9º, da Lei nº 7.238 
de 1984. É devida tam-
bém, em caso de resci-
são indireta, falência 
da empresa e extinção 
da mesma sem força 
maior. 

Esta indenização 
não sofre desconto do 
INSS e do Imposto de 
Renda.

Deve-se prestar 
atenção ao fato de que 
o aviso prévio, mesmo 
quando não é trabalha-
do, conta para se apurar 

se o empregado foi dis-
pensado no período que 
dá direito a esta indeni-
zação. 

Em nossa categoria, 
como a nossa data-base 
é 1º de setembro, a in-
denização do artigo 9º 
é devida a quem foi (ou 
será) demitido, e cujo 
aviso prévio venha a se 
iniciar no período de 02 
de julho a 01 de agosto. 
Nesta hipótese, o aviso 
prévio irá terminar no 
período de 02 a 31 de 

Demitidos às vésperas da data-base 
têm direito à indenização adicional

agosto, isto é, dentro de 
30 (trinta) dias antes da 
data-base.

Fazendo o cálculo 
mais preciso, vamos re-
lacionar as datas em que 
os trabalhadores nas in-
dústrias metalúrgicas, 
que forem demitidos 
sem justa causa, com 
seu aviso prévio recain-
do no período de trinta 
dias antes da data-base, 
terão direito a esta inde-
nização, no valor de seu 
salário:

Por: Departamento Jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região
Este artigo continua na próxima edição. Acesse a íntegra no site: www.smetal.org.br

INDENIZAÇÃO ADICIONAL – ARTIGO 9º

ETEC Rubens de Faria abre vagas 
para profissionais não-diplomados

Trabalhadores que atuam na 
área de alimentos, mecânica, 
eletroeletrônica, eletrônica, me-
catrônica, nutrição e dietética, 
mas que ainda não têm forma-
ção em nível técnico, podem 
se inscrever até sexta-feira, dia 
8 de julho, para provas de ava-
liação que a escola Técnica Ru-
bens de Faria e Souza farão para 
o preenchimento de vagas rema-
nescentes nestas áreas.

A inscrição custa R$ 25 e os 

cursos, com duração média de 
1,5 ano, é totalmente gratuito.

Para se inscrever o candidato 
deve provar que já trabalha na 
área e, posteriormente, passar 
por uma prova de avaliação. Se 
aprovado, o aluno eliminará o 
primeiro módulo [de seis meses] 
do curso.

A ETEC fica na avenida co-
mendador pereira inácio,190, 
perto da rodoviária, Sorocaba. 
Telefone: (15) 3233-1314.

Plenárias definirão as pautas 
da Campanha Salarial em SP

Os metalúrgicos da 
CUT promovem no pró-
ximo sábado, dia 9 de 
julho, às 9h, na sede da 
FEM (Federação Esta-
dual dos Metalúrgicos), 
em São Paulo, uma Ple-
nária da campanha sala-
rial da categoria de 2011.

A plenária é o se-
gundo evento de prepa-
ração para o lançamen-
to da campanha salarial 
da categoria, que será 
lançada oficialmente 
no dia 21 de julho, às 
9h, na avenida paulista, 
Capital, em frente ao 
prédio da Fiesp (Fede-
ração das Indústrias do 
Estado de São Paulo).

Na ocasião a cate-

goria entregará a pauta 
de reivindicações da 
campanha salarial aos 
grupos patronais.

Uma caravana de 
metalúrgicos de Soro-
caba e região vai par-
ticipar da plenária da 
FEM neste sábado e do 

lançamento oficial da 
campanha no dia 21 ju-
lho, na Fiesp.

Em todo o estado a 
FEM-CUT representa 
14 sindicatos que, jun-
tos, representam apro-
ximadamente 250 mil 
trabalhadores.

DATA-BASE
COMUNICADO DA 

DEMISSÃO

FINAL DO AVISO 
PRÉVIO –  

INDENIZADO/
TRABALHADO

1º DE  
SETEMBRO

De 02.07.11 
a 01.08.11

De 01.08.11 
a 31.08.11

Em Sorocaba haverá assembleia dia 14 para votação da pauta

Ar
qu

ivo
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Plenária da Difran
Os integrantes do CSE 

na Difran convidam todos os 
trabalhadores das turmas A e 
B para participarem de uma 
plenária, que será realizada 
nesta quinta, dia 7, às 10h, 
na sede do Sindicato,em So-
rocaba, que fica na rua Júlio 
Hanser, 140, Lajeado,  perto 
da rodoviária. A plenária das 
turmas C e D aconteceu no 
último dia 5. 

Na pauta de discussão es-
tão: refeição, convênio mé-
dico, cesta básica/vale cesta, 
grade salarial, transporte, as-
sédio moral e PPR.

Metalúrgicos de mais 
nove fábricas da região 
aprovaram, nos últimos 
dias, Programas de Par-
ticipação nos Resultados 
(PPR), negociados pelo Sin-
dicato, comissões internas 
e empresas. Em Sorocaba, 
foram aprovados acordos 
na Tecno Pries, Scherdel, 
Bauma, Metal Sales, Aços 
MR, JCB, Comap e Móveis 
Portão. Em Iperó, a aprova-
ção aconteceu na Wika.

Juntas, essas nove fábri-
cas empregam 985 trabalha-
dores. Na semana passada, 
1.700 metalúrgicos de oito 
empresas conquistaram seus 
PPRs. Desde os primeiros 
meses deste ano, o Sindicato 
vem negociando participa-
ção nos resultados com em-
presas do setor metalúrgico. 
Em breve, será divulgado 
um balanço dos acordos no 
primeiro semestre.

Trabalhadores da Wika, em Iperó, foram alguns dos que fecharam acordo de participação nos resultados recentemente

Encontro de movimentos sociais reuniu mais de 200 pessoas de 40 organizações

Sindicato quer se reunir novamente com a empresa na próxima semana
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Os valores dos acordos 
não são divulgados pelo 
Sindicato para não influen-
ciar negociações em anda-
mento. Mas todos os acor-
dos têm reajuste acima da 

PPR acima da inflação é aprovado por 
metalúrgicos de mais nove empresas

inflação dos últimos 12 me-
ses, que está acumulada em 
6,44%, segundo o INPC, 
medido pelo IBGE. 

Já está disponível no site 
do Sindicato   na internet 

(www.smetal.org.br) uma 
galeria de fotos de assem-
bleias sobre PPR que acon-
teceram em dezenas de 
fábricas metalúrgicas no pri-
meiro semestre deste ano.

NOTAS RÁPIDAS

UFSCar pode criar TV universitária e incubadora de cultura
Mais de 200 pessoas de 

40 organizações participa-
ram, no último sábado, dia 
2, do I Encontro UFSCar 
de Movimentos Sindicais 
e Sociais da região de So-
rocaba. Entre as propostas 
aprovadas estão a criação 
de uma TV universitária e 
uma incubadora de ativida-
des culturais, ambas coor-
denadas pela UFSCar.

Para Marcos Martins, 
professor da universidade 
e organizador do encontro, 
as propostas são viáveis. 
No caso da TV, a lei prevê 
que a instituição instale um 

Em reunião com diretores 
da CNH/Case, na tarde desta 
quarta, 6, o Sindicato cobrou 
agilidade da empresa no aten-
dimento das reivindicações dos 
trabalhadores, que inclui cesta 
básica, refeição, transporte e 
convênio médico gratuitos e re-
visão da grade salarial.

Os representantes não assu-
miram nenhum compromisso, 
disseram apenas que tem um es-
tudo sobre a grade salarial que 
deve ficar pronto em 30 dias. Eles 
ainda insistiram em usar a políti-

canal comunitário a cabo. 
Martins afirmou que tanto o 
canal de televisão quanto a 
incubadora serão discutidos 
pela UFSCar.

Além de comunicação 
e cultura, as organizações 
também debateram propos-
tas sobre saúde, relações de 
trabalho, educação, meio 
ambiente, juventude, igual-
dade racial, moradia e direi-
tos humanos.

Os participantes de-
cidiram criar um fórum 
permanente de debates. A 
universidade se dispõe a 
oferecer cursos de extensão 

ca de outras plantas como parâ-
metro, mas o Sindicato defende 
que a realidade das outras regiões 
não serve como parâmetro para 
as negociações locais. 

Para avançar nas negociações, 
o Sindicato pede mobilização na 
fábrica. “Os trabalhadores preci-
sam estar unidos, participar das 
assembleias e até parar a produ-
ção se for preciso”, defende o 
dirigente sindical Alex Sandro 
Fogaça e os integrantes do comitê 
sindical na empresa, que também 
participaram da reunião.
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Campanha Salarial

Sindicalização

Todos os metalúrgicos da 
região estão convidados para 
uma assembleia na próxima 
quinta-feira, dia 14, às 18h, 
na sede do Sindicato em So-
rocaba, para debater e votar 
a pauta de reivindicações da 
categoria para a campanha 
salarial deste ano. A data-base 
dos metalúrgicos da CUT é 1º 
de setembro. A pauta deverá 
conter reivindicações de re-
ajuste salarial e cláusulas so-
ciais da convenção coletiva.

A diretoria do Sindicato 
irá lançar, no próximo dia 
22, uma nova campanha de 
sindicalização da categoria. 
O evento será às 19h, na sede 
de Sorocaba. Toda a catego-
ria está convidada. Na oca-
sião, serão apresentados os 
objetivos e as metas da sin-
dicalização, além das peças 
de divulgação da campanha. 
Mais informações na próxi-
ma Folha Metalúrgica e, 
em breve, no site www.sme-
tal.org.br

Negociações na Jabil
As negociações sobre fol-

gas aos sábados com a dire-
ção da fábrica de eletroeletrô-
nicos Jabil, instalada na zona 
industrial de Sorocaba, estão 
avançadas e devem ser con-
cluídas em breve. Os dirigen-
tes sindicais pedem que os 
trabalhadores continuem mo-
bilizados para que o resultado 
atenda às suas expectativas.

em diversas áreas, a pedido 
dos movimentos sindicais e 
sociais.

O Sindicato dos Metalúr-

gicos colaborou com a orga-
nização do encontro e con-
tou com representantes em 
diversas mesas de trabalho.

Sindicato cobra agilidade da CNH/Case 
e pede mobilização dos trabalhadores



O petista Hamilton quer 
instalar a CPI para investigar 
fraudes em plantões médicos 
e licitações em hospitais da 
rede pública, cujo escândalo 
foi descoberto no Conjunto 
Hospitalar de Sorocaba, de-
pois que uma ação policial, 
em 16 de junho, levou 12 
pessoas à prisão.
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Encontro de bandas

Dois deputados locais...

...rejeitam CPI do CHS

Quinze grupos se ins-
creveram para o 6º encontro 
anual de bandas de rock pro-
movido pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos. As apresenta-
ções acontecerão em dois do-
mingos, 24 e 31 de julho. As 
inscrições estão encerradas. 

O evento será aberto ao 
público, na sede de Soroca-
ba. Mais informações na pró-
xima edição da Folha Meta-
lúrgica.

Os deputados soroca-
banos Maria Lúcia Ama-
ry (PSDB) e Carlos Cezar 
(PSC) não vão assinar um 
pedido de instalação de CPI 
sobre os hospitais públicos 
do estado. O deputado Ha-
milton Pereira (PT), também 
de Sorocaba, autor do pedi-
do de CPI, já tem 28 assina-
turas das 32 necessárias.

Fim do fator previdenci-
ário, redução de jornada de 
trabalho sem redução de sa-
lário e fim do imposto sindi-
cal foram os principais pon-
tos defendidos pelos cutistas, 
em ato realizado na capital, 
nesta quarta-feira, dia 6. AA 
manifestação reuniu cerca 
de 10 mil trabalhadores.

Os cutistas ainda critica-
ram a política de exclusão 
dos tucanos no estado de 
São Paulo; o excesso e o alto 
custo dos pedágios, além de 
discutir outros temas de in-
teresse dos trabalhadores, 
como precarização da mão-
-obra dos terceirizados; re-
forma agrária com políticas 
agrícolas; aprovação do Pla-
no Nacional de Educação 
(PNE); reforma política com 
democratrização do Estado 
e reforma tributária.

“Foi um ato muito re-
presentativo”, analisa Ade-
milson Terto da Silva, pre-
sidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba 
e Região. “E também mui-
to qualitativo”, completa 
o coordenador da subsede 
regional da CUT, Evanildo 
Amâncio, o Miúdo.

O ato começou às 10h 

Após concentração na praça da Sé, trabalhadores caminharam até a praça Patriarca, centro velho da Capital

Jogos são disputados no ginásio de esportes da categoria, no Éden

Ato da CUT em SP reúne 10 mil e 
reforça bandeiras de luta da central

NOTAS RÁPIDAS

na praça da Sé. Depois os 
manifestantes fizeram uma 
caminhada de meio quilô-
metro até à praça Patriarca, 
centro velho da Capital. A 
manifestação, realizada si-
multaneamente em várias 
regiões do país, terminou às 
12h30.

Mas de 150 trabalhado-
res de Sorocaba e da região 
participaram do ato.

Goleadas marcam primeira 
rodada do futsal de inverno

Cinco goleadas marca-
ram a primeira rodada do 
torneio de Futsal de Inver-
no da categoria metalúrgi-
ca no último domingo, dia 
3. Ao todo foram realiza-
dos sete jogos, dos nove 
previstos, com um total de 
75 gols marcados.

A maior goleada foi 
aplicada pela Sorodiesel FS 
sobre o Real Box: 12 a 3. 
A Sidor também passou fá-
cil pelo Farley FC: 7 a 1; a 
Atlanta também não tomou 
conhecimento da Sind. J. 
L. Aliperte e venceu o jogo 
por 8 a 3. Os Gladiadores 
também foram massacra-
dos pelo Grêmio Telcon 
por 8 a 4 e a Case CNH FC 
goleou a Syl por 7 a 4.

As partidas mais dispu-
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tadas ficaram entre Pernas 
de Pau 5 e ZF Lemforder 
6 e Bonde da Ressaca 3 e 
Gerdau SP FS 4.

Todos os jogos foram 
realizados no ginásio de 
esportes da categoria, que 

fica no Clube de Cam-
po dos Metalúrgicos, no 
Éden. 

A tabela da próxima ro-
dada será públicada no site 
[www.smetal.org.br] nes-
ta sexta-feira.

Inscrições do Futgame 
vão até o dia 15

Foi prorrogado até o 
próximo dia 15 o prazo de 
inscrições para o 4º tor-
neio de Futgame realiza-
do anualmente pelo Sindi-
cato dos Metalúrgicos na 
sede de Sorocaba. A com-
petição é destinada exclu-
sivamente para trabalha-
dores sócios do Sindicato 
e seus dependentes.

Para se inscrever o 
candidato precisa enviar 

nome e telefone para o e-
-mail juventude@smetal.
org.br, que organiza o tor-
neio.

No campo “assunto” 
deve-se escrever “pedido 
de inscrição para game”. 

A tabela com horário 
dos jogos e os respectivos 
confrontos será divulgada 
na próxima semana, após 
o encerramento das ins-
crições.

Participaram os seguintes Sindicatos da região:

Metalúrgicos de Sorocaba
Metalúrgicos de Salto
Metalúrgicos de Itu
Têxteis
Vestuário
Condutores
Construção Civil de Salto
Amaso (Metalúrgicos aposentados de Sorocaba)

Fonte: Subsede da CUT de Sorocaba

WWW.SMETAL.ORG.BR o portal do metalúrgico de Sorocaba e região


