
A direção do Sindicato 
dos Metalúrgicos convida 
todos os metalúrgicos, sin-
dicalizados ou não, sejam da 
produção ou do setor admi-
nistrativo das fábricas, para 
participar de uma assembleia 
geral nesta quinta-feira, dia 
14, às 18h, na sede da enti-
dade em Sorocaba. 

Os participantes da as-
sembleia vão conhecer, deba-
ter e votar a pauta de reivindi-
cações da categoria para este 
ano. A pauta será entregue 
aos sindicatos patronais no 
dia 21 de julho. A data-base 
dos metalúrgicos da FEM/
CUT é 1º de setembro. 

do de greve já foi aprovado 
pelos trabalhadores na últi-
ma semana. Juntas, a  ZF do 
Brasil, Sistemas e Lemfor-
der  empregam 4 mil meta-
lúrgicos.

aprovados acordos na Sidor 
e Alumiso; em Piedade, no 
grupo Vimax e na Ecil (foto); 
em Iperó, na Lupatech. Em 
15 dias, 3.700 metalúrgicos 
conquistaram PPR.
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Metalúrgicos da região 
votam pauta nesta quinta

PÁG. 3

Assembleia começa às 18h desta quinta; votação da pauta será no final da apresentação e da discussão sobre as reivindicações

Os trabalhadores do Gru-
po ZF podem entrar em gre-
ve caso as três empresas do 
grupo não passem a fornecer 
vale compra. A reivindica-
ção é antiga e o comunica-

Nos últimos dias, mil 
metalúrgicos de empresas 
de Sorocaba, Piedade e Ipe-
ró aprovaram propostas de 
participação nos resultados 
(PPR).  Em Sorocaba foram 

TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA CATEGORIA ESTÃO CONVIDADOS PARA A ASSEMBLEIA

Aviso de greve no grupo ZF Mais acordos de PPR na região

Lesionado é 
reintegrado
na Metalur

Dia 24 começa 
o Encontro 
de Bandas

Câmara vai ouvir 
donos de hospitais 
nesta sexta

Assembleia será 
o 1º passo para 
bom acordo

Leia a 2ª parte 
do artigo sobre 
indenização da 
Campanha Salarial

Câmara aprovou 
11 emendas de 
Izídio à LDO

Inscrições 
para Futgame 
terminam na 6ª

Receba boletins 
do Sindicato 
grátis por e-mail
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Primeiro passo
Nas últimas sema-

nas, o departamento 
de imprensa do Sin-
dicato tem veicula-
do notícias, artigos, 
quadrinhos e até ví-
deos sobre o que é 
uma campanha sala-
rial e a importância 
da organização dos 
trabalhadores para 
que a categoria ob-
tenha conquistas na 
data-base dos meta-
lúrgicos da CUT no 
estado, que é dia 1º 
de setembro.

Essas informa-
ções e mensagens 
têm sido divulgadas 
na Folha Metalúr-
gica, na página do 
Sindicato na internet, 
em boletins eletrôni-
cos via e-mail e nas 
redes sociais como 
Facebook, Twitter e 
Youtube.

A diretoria do 
Sindicato também 
tem colocado o as-
sunto na pauta de to-
das as frequentes as-
sembleias que realiza 
em portas de fábricas 
metalúrgicas da re-
gião.

A primeira de-
monstração de que 
cada metalúrgico se 
convenceu de que 
sem união e luta não 
há conquistas, será 
dada nesta quinta- 
feira, às 18h, durante 
a assembleia, na sede 
do Sindicato em So-
rocaba, que vai deba-

tor onde trabalha ou 
qualquer outra dife-
rença que possa ha-
ver entre esse enor-
me contingente de 44 
mil metalúrgicos da 
região de Sorocaba.

Para quem imagi-
na que a campanha 
salarial vai ser fá-
cil, pois a economia 
do Brasil vai bem, 
a direção do Sindi-
cato pede atenção. 
Muitos empresários 
têm feito discurso 
de combate à “de-
sindustrialização do 
país”. Eles reclamam 
da competição com 
os produtos impor-
tados.

Essa “invasão” 
de importados é fato. 
Mas não vamos acei-
tar que seja usada 
como desculpa para 
achatar salários ou 
flexibilizar direitos 
trabalhistas. Os em-
presários deveriam 
é pensar em redu-
zir suas margens de 
lucro e investir em 
novas tecnologias e 
qualificação da mão- 
de-obra. 

Por isso, insis-
timos, o primeiro 
passo para evitarmos 
enrolação por parte 
dos patrões e obter-
mos conquistas é 
votar uma boa pauta 
de reivindicações. 
Nesta quinta, dia 14, 
às 18h, no Sindicato, 
em Sorocaba.

ter a pauta de reivin-
dicações da categoria 
para este ano.

Esse é o primeiro 
passo para uma cam-
panha salarial bem su-
cedida.

Todos os trabalha-
dores estão convida-
dos. Nos materiais de 
divulgação da campa-
nha, o Sindicato tem 
defendido que os me-
talúrgicos abandonem 
qualquer tipo de divi-
são ou de preconceito 
dentro da categoria.

São metalúrgicos 
e devem participar da 
campanha todos os ho-
mens, mulheres, men-
salistas ou horistas 
que são funcionários 
nas fábricas do setor 
na região. A luta por 
uma boa Convenção 
Coletiva é de todos e 
de cada um, indepen-
dente de raça, religião, 
gênero, orientação 
sexual, preferência 
político-partidária, se-

São metalúrgicos 
e devem 

participar da 
campanha todos 

os homens, 
mulheres, 

mensalistas ou 
horistas que são 
funcionários nas 
fábricas do setor 

na região

Importante estar 
atento que para a con-
tagem do aviso prévio 
deve ser excluído o dia 
do começo e incluído o 
dia do vencimento (Sú-
mula 380, TST). Por 
exemplo, se o traba-
lhador recebeu o termo 
de aviso prévio no dia 
02/07, os 30 dias co-
meçam a ser contados 
a partir do dia seguinte, 
ou seja, 03/07.

Caso o funcionário 
seja notificado da dis-

pensa a partir de 02 de 
agosto, e, como, nesta 
hipótese, o seu aviso 
prévio (trabalhado ou 
indenizado) irá termi-
nar a partir de 1º de 
setembro, não fará jus 
à indenização do arti-
go 9º da Lei 7238/84. 
Porém, terá direito ao 
reajuste salarial da ca-
tegoria, que lhe terá que 
ser repassado pela em-
presa, juntamente com 
as verbas rescisórias, ou 
através de uma rescisão 

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

contratual complemen-
tar.

Mas atenção, não 
tem direito ao artigo 9º 
o funcionário dispen-
sado por justa causa, o 
que tenha pedido de-
missão, o que estava em 
contrato de experiência 
ou empregado através 
de contrato por prazo 
determinado.

Em caso de dúvida, 
o caso deve ser encami-
nhado para o Departa-
mento Jurídico.

Por: Departamento Jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região
Acesse a íntegra no site: www.smetal.org.br

INDENIZAÇÃO ADICIONAL – ARTIGO 9º (2)

Metalur é obrigada a reintegrar 
segundo funcionário em um ano

Nipro demite lesionada e médico manda 
funcionária “procurar seus direitos”

A ajudante de pro-
dução D.C.B.O, diag-
nosticada com bursite 
(inflamação de peque-
nas bolsas que contém 
líquido e envolvem as 
articulações e tecidos 
musculares), foi de-
mitida na penúltima 
semana de junho da 
empresa Nipro, meta-
lúrgica instalada em 
Sorocaba.

A enfermidade da 

A fundição de alu-
mínio Metalur, de Ara-
çariguama, foi obrigada 
a reintegrar o ajudante 
geral José Carlos da Sil-
va, na última semana. 
O trabalhador, que ha-
via sofrido acidente de 
trabalho e ficado com 
sequelas, fora demitido 
em abril de 2008.

Esta foi a segunda 
reintegração na empresa 
em pouco mais de um 
ano. Em maio de 2010 
a fábrica já havia sido 
obrigada a reintegrar 
Marcos Lúcio Apareci-
do de Andrade. O rapaz 
tinha sido mandado em-
bora em 2006, quando 
ainda usava muletas de-
vido a lesões na coluna 
cervical causadas pelos 
esforços.

funcionária, que traba-
lhava na fábrica havia 
7,5 anos, era conhecida 
da empresa, que já ti-
nha, inclusive, trocado 
a trabalhadora de setor 
devido as dores que ela 
sentia.

No mês passado, 
no entanto, D. foi sur-
preendida com a de-
missão. Ao passar pelo 
departamento médico 
para reclamar, ouviu 

A demissão
José Carlos, casado, 

pai de um filho, traba-
lhava na empresa havia 
7 anos quando foi de-
mitido. Durante o perí-
odo em que trabalhava 
na fábrica, o ajudante 
sofreu uma queda e 

do médico: “essa é uma 
decisão da empresa, 
procure seus direitos”!

“Além da demissão, 
a funcionária se sentiu 
humilhada com o po-
sicionamento do médi-
co”, diz o dirigente sin-
dical Marcos Roberto 
Coelho, o Latino.

O departamento ju-
rídico do Sindicato já 
foi acionado e a empre-
sa será processada.

teve problemas na co-
luna cervical. “Daí fi-
quei como ping-pong, 
pra lá e prá cá, até que 
me mandaram embo-
ra”, diz o ajudante.

Via Sindicato, José 
Carlos recorreu à justi-
ça e ganhou a causa. 

José Carlos (de azul), ao lado do sindicalista Antônio Carlos Cunha
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Abaixo: segunda e última parte do artigo sobre indenização adicional.  
A primeira parte foi publicada na edição anterior da Folha Metalúrgica (nº 639)



Plenária da FEM
A diretoria do Sindicato 

dos Metalúrgicos de Soro-
caba e Região participou, no 
sábado, dia 9, de uma plená-
ria organizada pela Federa-
ção Estadual dos Metalúrgi-
cos da CUT/SP (FEM) para 
definir as bases da pauta de 
reivindicações da categoria 
na campanha salarial deste 
ano. A pauta será votada pe-
los metalúrgicos da região de 
Sorocaba no início da noite 
desta quinta (veja matéria 
nesta  página).
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Entrega da pauta
Após os metalúrgicos das 

14 regiões do estado onde 
os sindicatos são filiados à 
Federação Estadual dos Me-
talúrgicos da CUT (FEM) 
aprovarem a pauta de reivin-
dicações, nos próximos dias, 
o documento será entregue 
aos empresários. A entrega 
da pauta será acompanhada 
de um ato público dos sin-
dicatos, dia 21 de julho, em 
frente à Fiesp (Federação das 
Indústrias de SP), na avenida 
Paulista, em São Paulo.

Todos os metalúrgi-
cos da região, inclusive os 
não-sindicalizados, estão 
convidados para participar 
de uma assembleia sobre a 
campanha salarial da cate-
goria nesta quinta-feira, dia 
14, às 18h, na sede do Sindi-
cato em Sorocaba. Os parti-
cipantes da assembleia irão 
discutir e votar a pauta de 
reivindicações dos metalúr-
gicos da CUT para este ano.

A data-base da catego-
ria é dia 1º de setembro. As 
negociações com os patrões 
serão coordenadas pela Fe-
deração Estadual dos Meta-
lúrgicos da CUT/SP (FEM), 
à qual o Sindicato em Soro-
caba é filiado e membro da 
direção. 

Esta semana, os 14 sin-
dicatos filiados à FEM farão 
assembleias semelhantes 
à da região de Sorocaba. A 
pauta de reivindicações será 
entregue aos grupos patro-

A entrega da pauta para os grupos patronais será no próximo dia 21, na Fiesp, em São Paulo  

O dirigente sindical João Evangelista durante assembleia na metalúrgica Sidor

Clériston Pereira conduz assembleia do vale compras na ZF do Brasil
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nais na Fiesp (Federação 
das Indústrias) no próximo 
dia 21, dando início, oficial-
mente, à campanha salarial 
2011.

A pauta a ser votada nes-
ta quinta deverá conter rei-

Sindicato convida metalúrgicos para 
votar a pauta de reivindicações nesta 5ª

vindicações salariais e de 
cláusulas sociais da conven-
ção coletiva dos metalúrgi-
cos. 

Para estimular a par-
ticipação da categoria, o 
conteúdo da pauta não será 

divulgado previamente. 
Quem comparecer à assem-
bleia vai conhecer os itens 
da pauta em primeira mão. 
Em seguida, a assembleia 
irá acolher sugestões, tirar 
dúvidas e votar a pauta.

NOTAS RÁPIDAS

Mais mil metalúrgicos da 
região conquistam PPR

Metalúrgicos de mais 
oito empresas conquista-
ram programas de partici-
pação nos resultados (PPR) 
nos últimos dias. Duas em-
presas, Sidor e Alumiso, 
são de Sorocaba; cinco de 
Piedade, sendo três fábri-
cas do grupo Vimax e duas 
da Ecil; além de uma de 
Iperó, a Lupatech. Juntas, 
essas fábricas empregam 
mais de 1 mil metalúrgicos. 

Todos os acordos obti-
veram reajustes acima da 
inflação. A Sidor fabrica 
molas e outros produtos de 
metal. A Alumiso, perfis de 

Os cerca de 4 mil traba-
lhadores do Grupo ZF po-
dem parar a produção das 
três unidades instaladas no 
parque industrial de Soro-
caba a qualquer momento, 
caso as empresas não pas-
sem a fornecer vale compra 
aos funcionários.

Desde setembro do ano 
passado os trabalhadores 
reivindicam o benefício às 
direções da ZF Brasil, Lem- 
forder e Sistemas. “Como 
até agora não foram atendi-
dos, na última semana eles 
[funcionários] aprovaram 

Alumínio. Já a Vimax, fa-
brica telas para separação 
de minérios; a Ecil, válvu-
las especiais de precisão; e 
a Lupatech, válvulas para 
equipamentos petrolíferos.

Desde o início do ano o 
Sindicato dos Metalúrgicos 
tem participado de negocia-
ções sobre PPR em dezenas 
de empresas. Nas últimas 
semanas, as assembleias 
para votação de propostas 
de acordos se intensifica-
ram. Somente nos últimos 
15 dias, mais de 3.700 tra-
balhadores de 25 empresas 
aprovaram acordos.

comunicado de greve”, ex-
plica o dirigente sindical 
João Evangelista.

Em resposta ao Sindica-
to, a empresa alega que não 
pode atender ao pedido dos 
trabalhadores porque dá re-
feição no local de trabalho 
e paga salários compatíveis. 
“Tem empresas bem me-
nores que a ZF que pagam 
salários iguais a ela, dão 
refeição no local do traba-
lho e ainda fornecem o vale 
compra , portanto, estas jus-
tificativas não têm sustenta-
ção”, completa Evangelista.
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Falta do vale compra pode 
levar Grupo ZF à paralisação

CAMPANHA SALARIAL 2011

Inscrição Futgame
Terminam nesta sexta, 

dia 15, as inscrições para o 
4º torneio de futebol de ví-
deo game (futgame) orga-
nizado pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos – sede de So-
rocaba. Somente metalúr-
gicos sindicalizados e seus 
dependentes podem partici-
par da competição. Para se 
inscrever, basta enviar nome 
e telefone pelo e-mail ju-
ventude@smetal.org.br. No 
campo “assunto” da mensa-
gem escrever “pedido de ins-
crição para game”.

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



Futsal de Inverno
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A Comissão Especial ins-
talada na Câmara Municipal 
de Sorocaba para investigar  
mortes suspeitas nos hospi-
tais psiquiátricos de Soroca-
ba ouvirá os diretores de três 
hospitais psiquiátricos nesta 
sexta-feira, dia 15.

A comissão, presidida 
pelo vereador Izídio de Brito 
(PT), já ouviu 15 pessoas. O 
relatório deve ser concluído 
na 2ª quinzena de agosto.

Para sexta-feira estão 
previstos os depoimentos 
do diretor clínico do Hospi-
tal Teixeira Lima, Dirceu de 
Albuquerque Doretto; do di-
retor clínico do Hospital Jar-
dim das Acácias, Jair Salim; 
e do diretor administrativo 
do Hospital Mental, David 
Neief Haddad.

Os depoimentos começa- Izídio de Brito (PT) foi quem mais apresentou emendas à LDO, 11 no total 

Responsáveis por hospitais psiquiátricos 
serão ouvidos na Câmara, nesta sexta

NOTAS RÁPIDAS

rão às 9h e deverão se esten-
der até às 13h.

Nesta quarta, 13, os par-
lamentares vão ouvir o psi-
quiatra José César de Lau-
rentiz. Ele fará uma análise 
do estudo da UFSCar, que 
aponta 400 mortes nestes 
hospitais em cinco anos.

Foram esses números que 
deram origem à investigação 
da Câmara.

Ainda integram a comis-
são os vereadores Caldini 
Crespo (DEM), Coronel Ro-
zendo (PV), Neusa Maldo-
nado (PSDB) e Luís Santos 
(PMN), como relator.

No último dia 14 o hos-
pital Vale das Hortênsias, em 
Piedade, do qual o ex-secre-
tário de Saúde de Sorocaba, 
Milton Palmas, é acionista, 
registrou 3 mortes.

6º Encontro de Bandas “Rock 
no Sindicato” começa dia 24

Em virtude de imprevisto na 
agenda da direção sindical, a pri-
meira etapa do Encontro de Ban-
das de Rock este ano foi adiada do 
dia 17 para o dia 24 de julho, um 
domingo. A segunda etapa será no 
domingo seguinte, 31 de julho. O 
evento é organizado pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos e será realizado 
na sede da entidade em Sorocaba.

No total, 17 bandas se inscreve-
ram para este 6º Encontro de Ban-
das promovido pelo Sindicato. Ao 
menos um integrante de cada banda 
é metalúrgico. Oito bandas vão se 
apresentar no dia 24. Outros nove 
grupos de rock vão se apresentar 
dia 31 (confira quadro ao lado).

As apresentações começam 
sempre às 13h30. A entrada é gra-
tuita e aberta ao público em geral. 
Mais informações (15) 3334-5400.
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Boletim eletrônico

O 1º Torneio de Inver-
no da categoria metalúrgica 
prossegue neste fim de se-
mana com a terceira rodada. 
Os jogos serão realizados no 
ginásio de esportes dos me-
talúrgicos, que fica no clube 
de campo da categoria, no 
Éden. Na sexta-feira a tabela 
da terceira rodada será divul-
gada no site smetal.org.br

O torneio é mais um 
evento de lazer promovido 
pelo Sindicato para os traba-
lhadores. 

Para receber os boletins 
eletrônicos do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba, 
com notícias da semana, é 
só digitar seu email na ja-
nela “boletim eletrônico”, 
na página principal do site 
www.smetal.org.br. A im-
prensa SMetal envia de 4 a 8 
boletins por mês para o seu 
email, grátis.

As emendas do.....

....vereador metalúrgico

Das 28 emendas apresen-
tadas e aprovadas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 
2012, peça importante na 
elaboração do Orçamento 
do Município para o ano que 
vem, onze foram apresenta-
das pelo vereador metalúrgi-
co Izídio de Brito (PT).

A emenda considerada 
mais importante apresentada 
pelo parlamentar foi a que 
inseriu à LDO a construção 
de um hospital municipal pú-
blico. 

Izídio ainda garantiu 
emendas para qualificação de 
mão-de-obra, coleta seletiva, 
saúde da mulher, tratamento 
de dependentes químicos, 
entre outros. A aprovação de 
uma emenda à LDO, porém, 
não garante a execução da 
obra ou do programa descri-
to nela.

“A LDO é a primeira 
parte. Para que obras e pro-
gramas que proponho sejam 
realizados, eles precisam es-
tar no Orçamento de 2012. 
Para isso teremos que travar 
outras batalhas durante a 
votação do Orçamento”, diz 
Izídio.
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