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SERVIÇO

Metalúrgicos entregam pauta
aos patrões nesta quinta-feira

Sede terá
catracas a partir
do dia 25

Foguinho

PÁG. 4

Providencie seu
‘Cartão do Metalúrgico’
LAZER

Futsal tem jogos
neste fim de
semana

PÁG. 4

Em Sorocaba, a pauta de reivindicações foi aprovada durante assembleia na noite de quinta, dia 14, na sede da Amaso

SINDICALIZAÇÃO GERAL

Goleadas marcaram
terceira rodada
NEGOCIAÇÕES

PPR aprovado
na Metalex e
rejeitado na Ibrav
PÁG. 3

Metalex (foto) fica em
Araçariguama

O Sindicato dos Metalúrgicos lança nesta sexta, dia
22, às 19h, na sede social de
Sorocaba, uma campanha
de sindicalização que pretende fortalecer a categoria
aumentando o número de
associados da entidade.
Atualmente 50% da categoria é sindicalizada. A
campanha quer elevar esse
índice para 60% e isentar os
sócios de uma mensalidade
no início de 2012.
O lema da campanha é
Rumo aos 60 – Contra Todas as Formas de Preconceito. Todos os metalúrgicos
estão convidados para o lançamento.
PÁG. 2

Os sindicatos filiados à
Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT (FEM)
- que inclui a região de Sorocaba - entregam na manhã
desta quinta, dia 21, a pauta
de reivindicações da campanha salarial deste ano aos patrões na Fiesp, em São Paulo.
A pauta inclui reposição
da inflação, aumento real,
ampliação das cláusulas sociais, licença maternidade
de seis meses, liberdade de
organização sindical e redução da jornada. Em Sorocaba, a pauta foi aprovada em
assembleia na noite da última
PÁG. 3
quinta, dia 14.

CONQUISTA

Acordo garante
cesta básica na
CNH/Case
A mobilização dos trabalhadores da CNH/Case, em
Sorocaba, resultou em um
acordo no qual a empresa garante a concessão de cesta básica aos funcionários. As negociações sindicais continuam
para definir se a cesta será
paga em produtos ou na forma
de cartão ou tíquete. Até lá, os
trabalhadores vão receber R$
400 de bônus como garantia
do benefício.
PÁG. 3
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Reflexos de lutas passadas
A edição desta
semana da Folha
Metalúrgica
traz
um
levantamento
revelador sobre o
crescimento da categoria e do número de
sindicalizados metalúrgicos na região. A
categoria metalúrgica aumentou 100%
em dez anos. A taxa
de
sindicalização
(metalúrgicos associados ao Sindicato)
cresceu 450%.
Mas uma leitura
superficial do estudo pode sugerir que
as diretorias sindicais recentes foram
mais eficazes do que
as anteriores. E isso
seria uma imensa injustiça. Sindicalistas
e militantes metalúrgicos de décadas
passadas foram heróis, numa guerra
em que tudo — governo, mídia, economia, patrões — parecia conspirar contra
a organização dos
trabalhadores.
Os mais jovens
podem não se lembrar, mas nos anos
Collor/FHC era difícil encontrar uma família brasileira que
não tivesse vários
parentes desempregados. Quem tinha
emprego, raramente
ousava lutar por aumento salarial.
Na verdade, se o
estudo do Sindicato

Hoje 50% da
categoria é
sindicalizada.
Caminhamos
rumo aos
60% de
sindicalização
para avançar
cada vez mais
abrangesse os últimos
20 anos, os números
seriam ainda mais impressionantes. Após
várias crises econômicas, nos anos 90, a
categoria metalúrgica
na região foi reduzida
para 18 mil trabalhadores. O desemprego
e o medo dele encolhiam o índice de
sindicalizados ano a
ano. A auto-estima do
trabalhador era quase
nula.
O governo federal
defendia a “flexibilização das leis trabalhistas”, buscando retirar direitos e minar
a possibilidade de novas conquistas pelos
assalariados.
As diretorias sindicais se desdobraram
para manter o Sindicato funcionando e
organizando a categoria em defesa dos
seus direitos e por um
futuro melhor.
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Paulo Rogério L. de Andrade
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Em 2003, o futuro chegou. Lula foi
eleito presidente e
pôs em prática um
modelo de desenvolvimento que envolvia distribuição
de renda, inclusão
social e valorização
profissional. Os trabalhadores passaram
a se qualificar mais e
também a se organizar mais.
Em 2010, Dilma
foi eleita presidenta, deu continuidade
a essa forma de governar, conciliando
desenvolvimento
econômico e social.
Mas as diretorias
recentes do Sindicato têm consciência
de seus méritos na
sindicalização dos
metalúrgicos. Muitos foram os acordos
vantajosos para a categoria, as mobilizações, as campanhas,
os investimentos em
melhorias para os
associados e seus familiares nos últimos
anos.
Mas
sabemos
também que ainda
há muito a conquistar. Hoje 50% da
categoria é sindicalizada. Caminhamos
rumo aos 60% de
sindicalização para
avançar cada vez
mais, em benefício
dos metalúrgicos, da
classe trabalhadora e
do país.
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Sindicato lança campanha

para aumentar número de sócios
“Rumo aos 60 –
Contra Todas as Formas de Preconceito”
é o tema da campanha
de sindicalização que o
Sindicato dos Metalúrgicos lança nesta sexta,
dia 22, às 19h, na sede
da entidade em Sorocaba. Toda a categoria
está convidada.
A frase “Rumo aos
60” faz alusão ao objetivo da diretoria sindical, que é aumentar o
índice de metalúrgicos
associados ao Sindicato na região de 50%
para 60% em 2012.
Caso essa meta seja
alcançada, os sócios
terão isenção de uma
mensalidade em março do próximo ano. O
numeral 60 também é
uma referência ao 60º
aniversário do Sindicato, que será comemorado no último ano de
gestão da atual diretoria, em 2014.
Já o combate ao
preconceito reforça a
campanha lançada pelo
Sindicato e pela subsede da CUT no último
Dia do Trabalhador (1º

de Maio) em Sorocaba.
A direção sindical defende uma sociedade
livre de discriminações,
racismo, bullying, humilhações.
O tema também
busca unificar a categoria e convida todos
os metalúrgicos, independente do setor onde

trabalham, a se sindicalizarem e participarem
das lutas por melhores
salários, condições de
trabalho e de vida.
Durante o lançamento nesta sexta, serão apresentadas as diretrizes e os materiais
de divulgação da campanha.

Economia aquecida multiplica
categoria e número de sócios
O número de metalúrgicos na região
dobrou nos últimos 10
anos. Já o número de
sindicalizados aumentou 5,5 vezes no mesmo
período.
Para a diretoria do
Sindicato, quanto mais
a categoria se une e se
organiza, mais é valorizada. E quanto maior
o poder de compra dos
metalúrgicos,
mais
aquecida fica a economia, gerando mais empregos e conquistas trabalhistas.
Para aumentar ainda mais o número de
sócios — e fortalecer a
categoria — o Sindicato
está lançando uma nova
campanha de sindicalização nesta sexta (veja
matéria nesta página).

Ano

Nº de Metalúrgicos

Nº de Sócios (estimativa)*

2002

21.137

4.000

2003

23.216

4.400

2004

27.061

5.500

2005

29.813

6.900

2006

30.678

10.500

2007

37.664

12.500

2008

41.315

13.250

2009

36.361

15.600

2010

41.999

17.600

2011

44.055

22.150

Obs: o Sindicato abrange 14 cidades da região. Porém, 82% da categoria trabalha em
fábricas do setor instaladas em Sorocaba.
Obs2*:O número de sócios é estimado porque o sistema de cadastro foi alterado algumas vezes em 10 anos. Isso levou a diferentes formas de considerar as diversas
situações de sócios. Há sócios pagantes, sócios não-pagantes devido a afastamento
médico, não pagante devido à demissão recente, não-pagante devido à inadimplência
da empresa na qual trabalha, sócios aposentados, etc.
Fonte nº de metalúrgicos: Subseção do Dieese do Sindicato dos tMetalúrgicos de
Sorocaba e Região
Fonte nº de sócios: Departamento de Cadastro e Departamento de Comunicação do
Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região.
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Metalúrgicos de Sorocaba

aprovam pauta de reivindicações
Os metalúrgicos da região de Sorocaba aprovaram, na noite desta quinta-feira, dia 14, a pauta de
reivindicações para a campanha salarial da categoria este ano. O documento
contém exigências como a
reposição das perdas causadas pela inflação nos vencimentos dos trabalhadores e
aumento real de salários. A
inflação acumulada desde
a última data-base da categoria, em setembro do ano
passado, está estimada em
7,5%.
Além de reposição das
perdas e aumento real, a
categoria reivindica valorização dos pisos salariais em
fábricas de todos os portes;
Licença Maternidade de
180 dias; Ampliação das
cláusulas sociais da Convenção Coletiva da categoria; Organização Sindical
no Local de Trabalho e Jor-

Foguinho

Pauta será entregue aos patrões nesta quinta, na sede da Fiesp, em São Paulo

NOTAS

Cipa na Metso
A Metso Equipamentos
tem 5 dias para apresentar a
ata de votação da Cipa à Justiça, cuja eleição foi no último dia 15. A ata é necessária
para que a Justiça determine a
reintegração de Adilson Luiz
Gomes, o “Meu Querido”.
Ele foi demitido em junho,
mas, via Justiça, conseguiu
direito de concorrer à Cipa.
Como foi eleito suplente com
116 votos, ele tem direito a
reintegração com estabilidade
de dois anos.
O Sindicato agradece os
companheiros que votaram
no “Meu Querido”.

Assembleia na LM

João Farani, vice-presidente do Sindicato e secretário-geral da FEM, apresenta pauta de reivindicações na assembleia em Sorocaba

nada de 40h semanais, sem
redução no salário.
A pauta será entregue
aos empresários, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, na
manhã desta quinta, 21 de

julho, na sede da entidade,
na avenida Paulista, capital.
O Sindicato em Sorocaba é filiado à Federação
Estadual dos Metalúrgicos
da CUT, a FEM, que agrega 250 mil metalúrgicos

de 14 sindicatos no estado
de São Paulo e vai coordenar as negociações coletivas da categoria. Na região
de Sorocaba, a categoria é
formada por 44 mil metalúrgicos.

A diretoria do Sindicato
conta com a participação de
todos os trabalhadores da LM
na assembleia prevista para
esta sexta-feira, na portaria
da fábrica. “A empresa tem
várias pendências junto aos
funcionários, que ao mesmo tempo têm uma lista de
reivindicações. Precisamos,
nesta assembleia, ver o rumo
que os trabalhadores querem
tomar”, diz o dirigente sindical Valdeci Henrique da Silva, o Verdinho. A união dos
trabalhadores é importante
em todas as mobilizações.

A partir de janeiro os
funcionários da CNH/Case
passarão a receber cesta básica. A decisão de atender
ao pedido dos trabalhadores
foi anunciada pela empresa
na última quarta-feira, 13.
Até janeiro, enquanto
se discute a forma do benefício, se será em produtos ou em tíquete, cada
trabalhador receberá R$ 400

de bônus como garantia.
A cesta básica é apenas
um ponto da pauta de reivindicações dos trabalhadores,
que inclui fim da cobrança
das consultas do convênio
médico, do desconto do
transporte e revisão da grade salarial, entre outros.
Para o dirigente sindical Alex Sandro Fogaça, a
conquista da cesta é prova

de que a união dos trabalhadores e o empenho do CSE
(Comitê Sindical de Empresa) são fundamentais. “Não
fosse essa união e esse empenho com certeza a fábrica
não teria cedido [a cesta].
Por isso a importância de
todos estarem unidos, porque há muitos itens da pauta a serem conquistados”,
conclui Alex.

Foguinho

Mobilização garante cesta básica na CNH/Case

Alex Sandro Fogaça lidera assembleia com trabalhadores da CNH/Case

Diretoria/SMetal

Trabalhadores da Metalex aprovam PPR com 21% de aumento

Funcionários votam aprovação do PPR de 2011 na Metalex, em Araçariguma

Em assembleias realizadas na portaria da Metalex
de Araçariguama, nos dias
18 e 19 de julho, os cerca de 130 funcionários da
fundição aprovaram o PPR
(Programa de Participação
nos Resultados) de 2011.
As negociações garantiram um benefício que pode
ficar 21% superior ao valor
conquistado pelos trabalha-

WWW.SMETAL.ORG.BR

dores no ano passado.
Os valores absolutos do
PPR não são divulgados
para não influenciar as negociações em andamento
com outras empresas do setor metalúrgico.
A primeira parcela do
benefício será paga no próximo dia 10 de agosto e a
segunda em fevereiro do
ano que vem.

Rejeitado na Ibrav
Na Ibrav, recuperadora
de válvulas instalada em
Iperó, os trabalhadores rejeitaram a proposta da empresa. Os 60 funcionários
da fábrica querem um valor
maior e por isso continuam
mobilizados, enquanto as
negociações entre Sindicato e empresa continuam.

o portal do metalúrgico de Sorocaba e região
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Primeira etapa do Rock no
Sindicato será domingo

Sindicato instala catracas
para melhorar atendimento
e ampliar segurança

Acontece neste domingo, dia 24, a primeira
etapa do 6º Encontro de
Bandas — Rock no Sindicato. As apresentações
começam às 13h30, na
sede do Sindicato em Sorocaba. A entrada é gratuita e aberta ao público
em geral.
Neste domingo, nove
bandas vão tocar (veja
ao lado). No próximo
domingo, dia 31, outros
nove grupos vão se apresentar, totalizando 18
bandas inscritas este ano.
Todas elas têm ao menos
um metalúrgico entre
seus integrantes.
O encontro anual de
bandas promovido pelo
Sindicato acontece sempre em julho, mês em que,
no dia 13, comemora-se o
Dia Mundial do Rock.
No site e nas redes sociais do Sindicato foram
divulgadas, nos últimos
dias, 17 bandas. Pedimos
aos leitores que considerem a informação mais
recente, com 18 bandas.

A partir do próximo dia
25 a portaria do prédio do
Sindicato, sede de Sorocaba,
recebe catracas que farão o
controle da entrada e saída de
todas as pessoas que passam
pela entidade diariamente.
Portanto, metalúrgicos
sócios, dependentes, estudantes e funcionários só terão a entrada liberada após a
passagem do cartão de identificação – fornecido gratuitamente pelo Sindicato – pelos leitores das catracas.
Sócios e dependentes já

NOTAS

Futgame
Começa neste domingo,
dia 24, às 9h, na sede do
Sindicato em Sorocaba, o
torneio anual de futebol de
videogame (futgame) dos
metalúrgicos. A organização
do torneio já enviou os horários dos jogos para os competidores. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone (15) 3334-5400, falar
com Leandro Perninha ou
Latino. A partir de quinta-feira, dia 21, a tabela estará
no site www.smetal.org.br

Cursos no Sindicato
A escola RH Treinare,
parceira do Sindicato em
qualificação
profissional,
abre inscrições nesta quinta, dia 21, para cursos com
início em agosto. Há vagas
para Metrologia, Inspetor
de Qualidade, Matemática,
Caldeireiro, Ponte Rolante
e Usinagem. Os cursos têm
descontos especiais para sócios e dependentes. As aulas
são ministradas na sede sindical de Sorocaba. Mais informações: (15) 3334-5417.

Foguinho

têm acesso garantido com o
“Cartão do Metalúrgico”.
Quem vem ao Sindicato
ocasionalmente terá que se
identificar na portaria para receber um cartão de visitante.
Quem ainda não tem o
seu cartão deve procurar a
sala 6 do Sindicato o mais
rápido possível.
A instalação das catracas
tem a finalidade de melhorar
o atendimento de todos que
procuram o Sindicato e também aperfeiçoar o sistema de
segurança da entidade.

Cartão de identificação será fornecido gratuitamente pelo Sindicato

Goleadas elásticas marcaram a
3ª rodada do Futsal de Inverno
Duas goleadas – uma de 18 a 1 e outra de
16 a zero – marcaram a terceira rodada do
primeiro Torneio de Futsal de Inverno da categoria, realizada no último fim de semana,
no ginásio de esportes dos metalúrgicos, no
Éden.
Ao todo, em oito jogos, quatro no sábado e
quatro no domingo, foram marcados 84 gols.
No sábado, o destaque da rodada foi o time
da YKK – AP, que marcou 16 vezes contra o
Grêmio Telcon e não sofreu nenhum gol.
No domingo foi a vez do Barcelona FC
aplicar a maior goleada do torneio: 18 a 1 sobre o Apex Tool Group.
Veja na tabela ao lado o resultado dos jogos do fim de semana.

SABADO 16/07
JOGO

DATA

HORÁRIO

EQUIPE

RESULTADOS

EQUIPE

GRUPO

25

16/7

14:15

TECSIS DESENVOL.

7

X

2

ENERTEC FC

3

26

16/7

15:20

GRÊMIO TELCON

0

X

16

YKK AP

1

27

16/7

16:10

GLADIADORES

5

X

3

CRC JARAGUA

1

28

16/7

17:00

DANA FC

1

X

8

TEC FORJA

2

EQUIPE

GRUPO

DOMINGO 17/07
JOGO

DATA

HORÁRIO

EQUIPE

RESULTADOS

29

17/7

09:00

ETIRAMA

3(5)

X

(6)3 C.S.E. APEX TOOL

4

30

17/7

10:00

APEX TOOL GROUP

1

X

18

BARCELONA FC

2

31

17/7

10:50

EXCLUIDO DA 7

5

X

6

JUVENTUS

3

32

17/7

11:40

PRISMIAN FC

5

X

1

AMIGOS . COM

4

* CSE Apex Tool venceu a Etirama nos pênaltis por 6 a 5, depois de 3 a 3 no tempo normal
**Tabela da próxima rodada será divulgada na sexta-feira no site www.smetal.org.br

