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METALÚRGICOS DA CUT

Trabalhadores e empresas 
podem colaborar. Veja como

Em 6 meses, 1.700 metalúrgicos 
da região pediram demissão 

Contra todas as formas de 
preconceito: sindicalize-se

6º Encontro de Bandas no 
Sindicato termina domingo

Diretoria sindical convida sócios 
para posse festiva dia 13 agosto

FEM pede aos patrões abertura 
urgente das negociações

Um ato público durante 
a entrega da pauta de rei-
vindicações dos metalúrgi-
cos da FEM/CUT, na sede 
da Federação das Indús-
trias (Fiesp), em São Paulo, 
no último dia 21, marcou o 
início da campanha salarial 
da categoria este ano.

Os metalúrgicos de So-

rocaba participaram do ato 
com uma caravana de mais 
de 100 trabalhadores.

A data-base da catego-
ria é 1º de setembro. Repo-
sição da inflação, aumento 
real e novas cláusulas so-
ciais da Convenção Coleti-
va estão entre as reivindi-
cações.

Uma campanha lançada pelo Sindicato dos Metalúrgicos na última sexta, 
dia 22, pretende aumentar o quadro de sócios da entidade, unir os metalúr-
gicos de todos os setores das empresas, fortalecer a categoria, combater 
preconceitos e humilhações e lutar contra o imposto sindical.

Acontece neste domingo, dia 31, na sede do Sindicato em Sorocaba, a se-
gunda e última etapa do 6º Encontro de Bandas promovido pela entidade. 
Nove bandas vão se revezar no palco, entre às 14h e às 22h. A entrada é 
gratuita e aberta ao público em geral. 

Assembleia na sexta elege 
delegados à plenária da CUT
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Empresários metalúrgicos estão organizados em sete diferentes grupos econômicos na Fiesp
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Inverno quente
O mês de julho é 

o coração do inver-
no brasileiro, com 
o registro das mais 
baixas temperaturas 
do ano. Mas para a 
diretoria do Sindica-
to dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e re-
gião, julho foi quen-
te, muito quente; 
um mês repleto de 
atividades sindicais 
importantes para a 
entidade, para toda a 
categoria e também 
para a sociedade.

Para os trabalha-
dores, julho foi o  
mês do PPR. Milha-
res de meltalúrgicos 
fecharam acordos 
com suas respecti-
vas fábricas e grande 
parte desse contin-
gente já recebeu ou 
vai receber a primei-
ra parcela do benefí-
cio até o próximo dia 
15 de agosto.

Além das impor-
tâncias financeiras 
envolvidas, as nego-
ciações de PPR tam-
bém são importantes 
instrumentos de mo-
bilização e estrei-
tamento de relação 
entre trabalhador e 
Sindicato. Para que 
a categoria saísse 
vitoriosa como saiu, 
foram horas e horas 
de negociações, de-
zenas e dezenas de 
assembleias e muitos 
atos, protestos e até 
paralisações. 

fortalecimento da 
categoria.

São estas ações, 
este conjunto de 
atividades - traba-
lhistas e sociais -, 
que fazem com que 
a categoria meta-
lúrgica de Sorocaba 
conquiste espaço na 
mídia, apareça nos 
jornais e demarque 
seu espaço na socie-
dade como um cole-
tivo forte, um grupo 
determinado e cons-
ciente do seu espaço 
na sociedade.  

É pensando nes-
se fortalecimento e 
nessa importância 
que a diretoria do 
Sindicato dos Meta-
lúrgicos espera que 
a temperatura sindi-
cal-metalúrgica con-
tinue em alta; que os 
metalúrgicos não - 
sindicalizados en-
tendam a importân-
cia de uma categoria 
forte e se juntem aos 
22 mil operários sin-
dicalizados.

É com esse intui-
to, também, que to-
dos os 130 dirigen-
tes deste Sindicato 
esperam que o mês 
de agosto seja ainda 
mais caloroso; que 
mensalistas e horis-
tas deem as mãos 
para que a campanha 
salarial que se inicia 
seja, de novo, vito-
riosa como tem sido 
nos últimos anos.

Tudo isso é ação 
sindical; é envolvi-
mento e demonstração 
de força da maior ca-
tegoria profissional de 
Sorocaba e região.

Ainda como ativi-
dades voltadas à ca-
tegoria, o Sindicato 
também promoveu 
mais um encontro de 
rock , mais um torneio 
de game e mais um 
torneio de futsal para 
o entretenimento dos 
trabalhadores e seus 
familiares.

Neste mês de ju-
lho, o Sindicato dos 
Metalúrgicos ainda 
entregou a pauta de 
reivindicações da 
campanha salarial 
deste ano aos patrões; 
lançou mais uma 
campanha de sindi-
calização e promoveu 
uma série de outras 
ações no campo ad-
ministrativo e jurídico 
em prol dos direitos e 

Tudo isso é 
ação sindical; é 
envolvimento 

e demonstração 
de força da 

maior categoria 
profissional 
de Sorocaba 

e região

Aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e onze, às dezenove horas, em segunda convo-
cação, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os trabalhadores metalúrgicos, representados pelo 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MECÂNICAS E DE 
MATERIAL ELÉTRICO DE SOROCABA, SÃO ROQUE, VOTORANTIM, PIEDADE, IPERÓ, PILAR 
DO SUL, SALTO DE PIRAPORA, ARAÇOIABA DA SERRA, ITAPETININGA, IBIÚNA, TAPIRAÍ, 
SARAPUÍ E ARAÇARIGUAMA, conforme edital publicado no jornal “Cruzeiro do Sul”, edição do dia 
oito de julho de dois mil e onze, página E-quatro, e no boletim “Folha Metalúrgica”, 2ª Edição Julho 
número 640, com o fim de deliberar sobre a seguinte pauta: a) Leitura, discussão e deliberação ao sobre 
Ata da Assembléia geral anterior; b) Aprovação de pauta de reivindicações da Campanha Salarial de 2011 
(cláusulas de natureza social e econômica), que será encaminhada à Entidade Sindical Econômica: Monta-
doras; Autopeças, porcas e parafusos; Grupo Dois, GRUPO XIX-III-Oito, GRUPO XIX-III-Dez, Fundição 
e Estamparia para a próxima data base da categoria metalúrgica; c) Discussão e deliberação quanto à taxa 
contratual/negocial e o exercício do direito de oposição; d) Autorização para diretoria celebrar Convenção, 
e/ou Acordo, e/ou, bem como instaurar Dissídio Coletivo, e; e) Outros assuntos de interesse da categoria. 
Abertos os trabalhos pelo senhor João de Moraes Farani, vice-presidente do Sindicato,pois o senhor Ade-
milson Terto da Silva Presidente da entidade não esteve presente por motivo de doença. O senhor João de 
Moraes Farani nomeou o senhor João Evangelista de Oliveira, Secretário Geral da entidade, para redigir a 
ata, assim como proceder à leitura da ata da assembleia anterior. Este agradeceu a presença de todos e fez a 
leitura da ata anterior que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passando para o item “b” da pauta, o 
senhor João Evangelista de Oliveira passou a palavra ao vice-presidente João de Moraes Farani, que fez um 
breve relato da conjuntura econômica e da importância de buscarmos aumento real de salário e valorização 
dos pisos salariais, enquanto forma de inibir a rotatividade. E fazer, também, com que os trabalhadores de 
fato passem a desfrutar das conquistas da campanha salarial. Em seguida o mesmo como (diretor da FEM 
– Federação Estadual dos Metalúrgicos/CUT/SP) para que fizesse uma explanação da campanha salarial de 
dois mil e onze. O mesmo salientou que a FEM fez esta convocatória visto que a nossa data base se apro-
xima e temos que seguir algumas orientações. Continuando, o senhor João Farani citou os principais eixos 
para serem avaliados, que são: redução da jornada sem redução de salário; reposição integral da inflação 
com aumento real nos salários; unificação dos pisos de todos os grupos e renovação e avanços nas cláusulas 
sociais. Continuando, apresentou a pauta de reivindicações, proposta pelo Sindicato. Após os esclarecimen-
tos, colocou a matéria em discussão do plenário. Foi aberta a palavra. Após as intervenções de alguns dos 
presentes e os devidos esclarecimentos foram colocadas as propostas em votação. Todos os itens foram 
aprovados por todos. Passou-se então para o item “c” da pauta, ou seja, discussão e deliberação quanto à 
taxa contratual/negocial e o exercício do direito de oposição. Para este item, definiu-se que o valor da “Taxa 
Negocial” será de duas parcelas de três por cento, nos meses de outubro de dois mil e onze e dezembro de 
dois mil e onze. Para cumprir o acordo realizado com a Procuradoria Regional do Trabalho, no Inquérito 
Civil número 437/2008, o não associado que pretender exercer o seu direito de oposição ao pagamento da 
Taxa Negocial relativa à data base de dois mil e onze, terá que fazê-lo no período de vinte e sete de julho 
a dez de agosto de dois mil e onze, de segunda a sexta-feira, das nove às vinte horas, na sede da entidade, 
através de carta escrita em duas vias, uma para ser entregue ao Sindicato e outra idêntica a ser entregue para 
o seu empregador. A proposta foi aprovada por unanimidade. Assim sendo, a votação foi por aclamação, 
tendo sido aprovados, por unanimidade: o rol reivindicatório das cláusulas sociais, sindicais e econômicas 
bem como, o “eixo da campanha”; a definição sobre a taxa negocial e o exercício do direito de oposição; a 
concessão dos poderes de negociação e de representação ao Sindicato, para os fins desta Campanha Salarial 
de dois mil e onze. Os trabalhadores presentes, também, decidiram transformar a Assembleia-geral em 
permanente, enquanto durarem as negociações ou até finalização da campanha salarial. Em seguida, o se-
nhor vice presidente disse que estavam cumpridos todos os objetivos e finalidades desta Assembleia-geral, 
esgotada a ordem do dia e, portanto, nada mais havia para ser tratado ou discutido. Esclareceu, em seguida, 
o Senhor vice-presidente, que todos os pontos e títulos das cláusulas aprovadas por esta Assembleia-Geral 
e consistentes no rol básico de reivindicações da Categoria profissional para a Campanha Salarial deste 
ano de dois mil e onze, seguirão para protocolo nos respectivos Sindicatos patronais acompanhadas dos 
respectivos disciplinamentos de garantias em favor dos trabalhadores metalúrgicos, que pretendem fazer 
parte da próxima Convenção Coletiva de Trabalho de dois mil e onze/dois mil e doze, conforme foram 
lidos e apresentados nesta Assembleia-geral. Os Sindicatos patronais serão notificados pela Federação dos 
Sindicatos de Metalúrgicos da CUT/SP. Ato contínuo, verificado como não havia qualquer manifestação 
do plenário, ninguém mais querendo falar, o Senhor vice-presidente da Mesa deu por encerrados estes 
trabalhos, determinando para constar, a mim, João Evangelista de Oliveira, que servi como secretário da 
mesa, que lavrasse esta Ata, a qual, em seguida, foi lida na íntegra, submetida à apreciação e deliberação 
do plenário a qual foi aprovada por voto de aclamação, pela unanimidade dos que estavam presentes. Nada 
mais, dado e passado nesta cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, na sede social do Sindicato, neste 
dia quatorze de julho de dois mil e onze, subscrevo a presente ata, para os devidos fins de efeitos legais, 
estatutários da entidade, e de direito. 

 João Evangelista de Oliveira                                     João de Moraes Farani
               Secretário-geral                                                            Vice Presidente

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SOROCABA, SÃO ROQUE, 

VOTORANTIM, PIEDADE, IPERÓ, PILAR DO SUL, SALTO DE PIRAPORA, ARAÇOIABA DA SERRA, 
ITAPETININGA, IBIÚNA, TAPIRAÍ, SARAPUÍ E ARAÇARIGUAMA, REALIZADA NO DIA QUATORZE DE 

JULHO DE DOIS MIL E ONZE, ÀS DEZENOVE HORAS, NA SEDE DO SINDICATO.

EDITAL

ATA

EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO À TAXA NEGOCIAL /  
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DA DATA BASE - 2011

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE 
MATERIAL ELÉTRICO DE SOROCABA E REGIÃO, cuja base territorial abrange as cidades de SO-
ROCABA, SÃO ROQUE, VOTORANTIM, IPERÓ, PIEDADE, PILAR DO SUL, SALTO DE PIRAPO-
RA, ARAÇOIABA DA SERRA, ITAPETININGA, IBIÚNA, TAPIRAÍ, SARAPUÍ E ARAÇARIGUAMA, 
faz saber que aos seus não associados que o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que, para cumprimento 
do acordo realizado com a Procuradoria Regional do Trabalho, no Inquérito Civil número 437/2008, o não asso-
ciado que pretender exercer o seu direito de oposição ao pagamento da Taxa Negocial relativa à data base de 2011, 
terá que fazê-lo no período de 27 de julho a 10 de agosto de 2011, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 20h00, na 
sede da entidade, na Rua Júlio Hanser, nº 140, Bairro Lageado, Sorocaba/SP. 

Para isso, deverá fazê-lo obrigatoriamente através de carta escrita em duas vias idênticas, uma para ser entregue ao 
Sindicato e a outra para ser protocolada junto ao seu empregador.

Sorocaba, 20 de julho de 2011.

ADEMILSON TERTO DA SILVA
Diretor-Presidente

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

JURÍDICO



Os mais de 117 mil bra-
sileiros que se aposentaram 
pelo teto entre os dias 5 de 
abril de 91 e 31 de dezembro 
de 2003 vão receber uma di-
ferença [correção] a partir de 
setembro. Mesmo quem não 
entrou na justiça terá esse 
direito. O segurado não pre-
cisa, inclusive, ir ao INSS, 
pois a correção será automá-
tica. Quem entrou na justiça, 
porém, terá que assinar um 
acordo com o INSS para re-
ceber os atrasados.

Para saber mais acesse 
www.mpas.gov.br, vá ao cam-
po “agência eletrônica” e cli-
que em “consulta à revisão do 
teto”.
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A empresa Sorocard, 
fabricante de componen-
tes para Cardans instalada 
em Sorocaba e cadastrada 
recentemente junto ao Sin-
dicato dos Metalúrgicos, 
firmou acordo no qual se 
compromete a pagar, pela 
primeira vez, uma partici-
pação nos resultados aos 
funcionários.

Com 50 trabalhadores, 
em 2010 a empresa chegou 
a assinar um Programa de 
Participação nos Resulta-
dos (PPR). Porém, diferen-
te deste ano, em 2010 não 
havia garantia de pagamen-
to mínimo e os funcionários 
acabaram sem o prêmio.

Mas este ano há previ-
são de valor mínimo. “Os 
trabalhadores aprovaram 
o acordo em assembleia e 
consideraram o valor satis-
fatório. Além disso, caso as 
metas sejam cumpridas, o 
valor pode aumentar”, in-
forma Joselito Mansinho, 
diretor do Sindicato.

A primeira parcela será 
paga dia 5 de agosto. O 

Trabalhadores da Metso aprovaram a proposta de participação nos resultados, em assembleia realizada no último dia 20
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Sindicato não divulga os 
valores para não influen-
ciar as negociações em an-
damento.

Outras empresas
Além da Sorocard, nos 

últimos dias também foram 

Sorocard paga 
seu primeiro PPR

aprovados PPRs na Met-
so, grupo Telcon (Telcon, 
Draka e Draktel) e Legget; 
em Sorocaba, e na Metalur, 
em Araçariguama.

Já na Etirama, em So-
rocaba; e na Iffa, em Ara-
çariguama; as propostas 

patronais foram rejeitadas. 
No caso da Etirama, os 
trabalhadores aprovaram, 
nesta quarta, 27, “estado 
de greve”, o que significa 
que a fábrica pode parar a 
qualquer momento, caso as 
negociações não avancem.

NOTAS

O PPR é tributado e pode sofrer desconto 
do Imposto de Renda (IR) na fonte

O valor do PPR pago 
pelas empresas é tributa-
do pela Receita Federal e 
por isso pode sofrer des-
conto do Imposto de Ren-
da (IR), dependendo do 
valor que o trabalhador 
venha a receber.

Os descontos, no en-
tanto, variam de acordo 
com a faixa salarial do  
trabalhador, do valor do 
PPR recebido e com o nú-
mero de dependentes que 
ele tem.

Para você calcular o 
desconto do IR, some seu 
salário com a parcela re-
cebida do PPR e desconte 
R$ 157,47 correspondente 
a cada dependente legal, 
caso você o tenha.

Ao obter a soma, procu-
re na tabela abaixo qual o 
percentual da alíquota que 
vai incidir sobre o seu ren-
dimento. Se o total não su-
perar a R$ 1.566,61, você 
estará isento. Se superar a 
isso, você será tributado.

Conferência da saúde
O coletivo de saúde da 

CNM (Confederação Na-
cional dos Metalúrgicos) da 
CUT vai trabalhar pela rea-
lização de uma Conferência 
Nacional de Saúde no primei-
ro semestre do ano quem. A 
decisão foi tomada em reu-
nião nos dias 21 e 22 de julho, 
na sede da Confederação, em 
São Bernardo do Campo.

A conferência nacional 
deverá ser precedida de uma 
série de conferências regio-
nais e estaduais que deverão 
começar ainda neste segun-
do semestre. O Sindicato dos 
Metalúrgicos foi representa-
do pelos dirigentes sindicais 
Clodoaldo Aparecido Garrote 
e Nélson Gonçalves.

Mais cursos na sede

Curso de Inglês

Estão abertas inscrições 
para novos cursos de quali-
ficação na sede do Sindicato 
em Sorocaba. Há vagas para 
cursos de Logística, De-
partamento Pessoal e Excel 
(avançado). A carga horária 
varia de 40 a 70 horas-aula. 
A duração é de 2,5 a 4 meses. 
Metalúrgicos e dependentes 
têm descontos especiais e 
facilidade no pagamento das 
mensalidades. Mais informa-
ções pelos telefones 3334-
5428/3016-8641.

O curso de Inglês ‘Move 
On’, realizado na sede do 
Sindicato em Sorocaba, está 
com matrículas abertas para 
novas turmas de adultos ini-
ciantes. Há vagas para aulas 
durante a semana, no período 
noturno; e aos sábados pela 
manhã. Sócios e dependen-
tes têm descontos. A taxa de 
matrícula é R$ 10. Reserva 
de vagas pelo telefone 3013-
8252, com Rodrigo. Email:  
ingles.sindicato@globomail.com 

Aposentadorias

BASE DE  
CÁLCULO EM R$

ALÍQUOTA %
PARCELA A DEDUZIR 
DO IMPOSTO EM R$

Até 1.566,61 isento -
De 1.566,62  
até 2.347,85

7,5 117,49

De 2.347,86  
até 3.130,51

15 293,58

De 3.130,52  
até 3.911,63

22,5 528,37

Acima de 3.911,63 27,5 723,95

TABELA UTILIZADA A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2011

Veja um Exemplo:

Se um trabalhador ganha R$ 2 mil por mês, conquista 
uma parcela de PPR de mais R$ 2 mil e tem um depen-
dente, ele terá R$ 336,19 descontado de IR na fonte. Esse 
valor, no entanto, poderá ser resgatado no ano seguinte, 
caso o contribuinte, via comprovantes, tenha direito a res-
tituição do valor do IR retido na fonte.

Salário.............................................R$   2.000,00
PPR (parcela recebida)....................R$   2.000,00
Total bruto.......................................R$   4.000,00
1 dependente..................................R$   157,47
Total a ser tributado pela receita....R$  3.842,53
Alíquota que incidirá nesse valor..........22,5%
Total bruto do tributo......................R$  864,56
Valor a deduzir (conforme tabela)...R$   528,37
Total do IR a ser descontado............R$ 336,1

Fonte: receita.fazenda.gov.br

Acordos também foram aprovados na Metso, Telcon, Legget e Metalur; mas foram reprovados na Iffa e na Etirama
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Aumentar o quadro de 
sócios do Sindicato, for-
talecer a categoria, unir os 
metalúrgicos dos setores 
administrativos e da pro-
dução, combater o impos-
to sindical e ainda divul-
gar uma mensagem social 
contra todas as formas de 
preconceito. Esses são os 
objetivos da campanha de 
sindicalização dos metalúr-
gicos da região, lançada em 
Sorocaba na noite da últi-
ma sexta-feira, dia 22.

Uma equipe de sindi-
calização já está visitando 
fábricas do setor para ex-
plicar aos metalúrgicos as 
vantagens de ser sócio do 
Sindicato. Quem já é asso-
ciado, ou quem ficar sócio 
agora, ganha uma camiseta 
exclusiva, que traz a men-
sagem “Rumo aos 60 – 
Contra Todas as Formas de 
Preconceito”.

A campanha faz alusão 

Campanha quer unir metalúrgicos e 
aumentar quadro de sindicalizados

Durante lançamento da campanha, na noite do dia 22, diretores do Sindicato explicaram objetivos da sindicalização
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Sede de Sorocaba ganha controle 
eletrônico de acesso ao prédio

à meta do Sindicato, que é 
chegar a 60% de sindica-
lizados de um total de 44 
mil metalúrgicos na região. 
Atualmente, o sindicato 
conta com 22 mil sindica-
lizados. Porém, mais de 
três mil não são pagantes, 
pois são aposentados, es-
tão afastados do trabalho 
devido à doença, estão em 
período de carência pós-de-
missão, entre outros casos.

Isenção de mensalidade
Caso a campanha atinja 

esse objetivo, todos os sin-
dicalizados terão isenção de 
uma mensalidade do Sindi-
cato em março de 2012. O 
mês de março foi escolhido 
porque é o período em que 
todos os trabalhadores bra-
sileiros têm descontado um 
dia de salário no holerite, 
devido ao imposto sindical.

O Sindicato dos Me-
talúrgicos de Sorocaba é 

Clube de campo 
reabre nesta quarta

O Clube de Campo dos 
Metalúrgicos, no Éden, abre 
suas portas aos sócios e seus 
dependentes no próximo dia 
3, quarta-feira. As piscinas, 
porém, só serão reabertas a 
partir do mês de setembro.

Com exceção das pis-
cinas, todas as demais de-
pendências estarão fun-
cionando, como quadras, 
quiosques, academia, salas 
de jogos e cantina.

O funcionamento do clu-
be será de quarta a domingo. 
Nos dias de semana o horá-
rio será das 9h às 21h. Sába-
dos, domingos e feriados o 
funcionamento será das 9h 
às 18h.

O Clube de Campo dos 
Metalúrgicos fica na aveni-
da Victor Andrew, 4.100, no 
Éden, em Sorocaba,

Mais informações pelo 
telefone (15) 3225-3377.

SINDICALIZAÇÃO

Desde o último dia 25 a 
portaria do prédio do Sindi-
cato, sede de Sorocaba, con-
ta com catracas eletrônicas 
que fazem o controle da en-
trada e saída das pessoas que 
passam pela entidade diaria-
mente.

Por isso, metalúrgicos só-
cios, dependentes, estudan-
tes e funcionários só terão a 

entrada liberada após a pas-
sagem do cartão de identifi-
cação - fornecido gratuita-
mente pelo Sindicato - pelos 
leitores das catracas.

Sócios e dependentes já 
têm acesso garantido com 
o “Cartão do Metalúrgico”. 
Mas os que ainda não fize-
ram o cartão devem fazê-lo 
o mais rápido possível.

Quem vem ao Sindicato 
ocasionalmente terá que se 
identificar na portaria para 
receber um cartão de visi-
tante.

A instalação das catracas 
tem a finalidade de melhorar 
o atendimento de todos que 
procuram o Sindicato e, tam-
bém, aperfeiçoar o sistema 
de segurança da entidade.
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Clube ficou fechado nas últimas semanas para reestruturação administrativa

contrário ao imposto, mas 
não pode impedir seu des-
conto, por se tratar de uma 

lei federal criada em 1939. 
O Sindicato aderiu a uma 
campanha da CUT que 

pretende pressionar o Con-
gresso Nacional a extinguir 
o imposto.
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A FEM-CUT  
negocia com sete 
bancadas patronais  
divididas nos 
seguintes setores: 

Um ato público de meta-
lúrgicos em frente à sede da 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), 
na capital, dia 21, deu início 
oficialmente à campanha sa-
larial da categoria este ano. 

Após o ato, representan-
tes da Federação Estadual 
dos Metalúrgicos da CUT 
(FEM) entregaram as pau-
tas de reivindicações aos 
grupos patronais na Fiesp 
(veja quadro).

As principais reivindi-
cações este ano são: Repo-
sição integral da inflação; 
Aumento real no salário; 
Valorização nos pisos sala-
riais; Licença maternidade 
de 180 dias; Ampliação nos 
direitos sociais; Organiza-
ção Sindical no Local de 
Trabalho e Jornada de 40h 
semanais. A data-base da 
categoria é 1º de setembro.

O Sindicato de Sorocaba 
participou do ato com uma 
caravana de 100 trabalha-
dores. “Fizemos questão de 
estar aqui bem representa-

Ato de entrega da pauta, em frente à sede da Fiesp, em São Paulo, reuniu centenas de metalúrgicos do estado; mais de 100 trabalhadores de Sorocaba e região estiveram presentes
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Pauta dos metalúrgicos já 
está nas mãos dos patrões

dos, afinal, será o tamanho 
da nossa mobilização que 
vai determinar o quanto 
conseguiremos de reajuste 

e de avanços sociais”, disse 
o vice-presidente do Sindi-
cato local e secretário-geral 
da FEM, João Farani.

O presidente da FEM, 
Valmir Marques, o Biro-Bi-
ro, destacou que a categoria 
é referência no País “e por 

isso lutaremos para avançar 
nos direitos sociais e man-
ter os ganhos reais conquis-
tados nos últimos anos”.

CAMPANHA SALARIAL

FEM/CUT quer abertura urgente das negociações; data-base da categoria é 1º de setembro

• Montadoras de veículos;  
• Fundição;  
• Estamparia;
• Grupo 2 (máquinas e eletrônicos); 
• Grupo 3 (autopeças, forjaria, parafusos); 
• Grupo 8 (trefilação, laminação de metais ferrosos; refrigeração,  
   equipamentos ferroviários, rodoviários entre outros);
• Grupo 9 (antigo G10 - reúne os sindicatos patronais dos setores  
   de lâmpadas, equipamentos odontológicos, iluminação,       
   material bélico entre outros).

A FEM-CUT agrega 14 sindicatos de metalúrgicos, que representam 250 mil trabalhadores no estado de SP.

Assembleia na sexta elegerá delegados para plenária da CUT
Nesta sexta-feira, 29, às 

18h, a subsede regional da 
CUT fará uma assembleia, 
na sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba, 
às 18h, para eleger “delega-
dos” de Sorocaba e região  
que participarão da Plená-

ria Estatuária Estadual da 
CUT, que será realizada em 
Guarulhos, na Grande São 
Paulo, nos dias 24, 25 e 26 
de agosto.

Na Plenária Estatutária 
os cutistas farão análises 
de conjunturas, balanço da 

atual gestão da entidade e 
ainda definirão um plano de 
lutas e as estratégias para 
um projeto político organi-
zativo. 

Na plenária estadual 
também serão escolhidos 
os delegados que vão par-

ticipar da Plenária Nacional 
da CUT, que será realizada 
entre os dias 3 e 7 de outu-
bro - em local ainda a ser 
definido.

“A participação de todos 
os companheiros cutistas 
nesta assembleia [de sexta] 

é de extrema importância 
para que possamos ter uma 
boa participação nas plená-
rias estadual e nacional”, 
diz Evanildo Amâncio, o 
Miúdo, coordenador da 
subsede regional da CUT 
em Sorocaba.



Pág. 6 Edição 642
Julho de 2011

Nos primeiros seis me-
ses deste ano, 1.700 meta-
lúrgicos pediram demissão 
nas empresas onde traba-
lhavam na região. O núme-
ro é 49% superior aos 1.141 
pedidos de desligamento 
registrados no primeiro se-
mestre de 2010.

Para o economista Fer-
nando Lima, responsável 
pela subseção do Dieese dos 
metalúrgicos de Sorocaba e 
pelo levantamento sobre 
mercado de trabalho local, 
os pedidos de demissão têm 
relação com o bom momen-
to econômico do país.

“O metalúrgico está se 
qualificando mais e buscan-
do valorização profissional 
e salarial. Quando ele se 
sente desvalorizado, procu-
ra outra colocação no mer-
cado e pede demissão do 
emprego onde está, mesmo 
sabendo que irá perder ver-
bas trabalhistas, como aviso 
prévio e multa do FGTS”, 
afirma o economista.

Primeiro emprego
Outro dado positivo do 

estudo do Dieese é o au-
mento do número de traba-
lhadores que ingressam no 

Aumenta o número de 
pedidos de demissão no 
setor metalúrgico local

mercado de trabalho formal 
via categoria metalúrgica 
na região. 

No primeiro semestre 
deste ano, 656 jovens con-
seguiram, no setor metalúr-
gico, seu primeiro emprego 
com carteira assinada. No 
mesmo período de 2010, 
esse número somou 619 
jovens e nos primeiro seis 
meses de 2009, foram 315 
os registros de primeiro em-
prego na categoria. 

A categoria metalúrgi-
ca na região de Sorocaba é 
formada por 44 mil traba-
lhadores.

Metalúrgicos exigem participação 
em programa do governo Dilma

Os metalúrgicos que-
rem participar da ela-
boração do Programa 
de Desenvolvimento da 
Competitividade (PDC), 
que o Governo Federal 
deve anunciar em agosto.

Nesta segunda-feira 
(25), representantes de 
três centrais sindicais 
[CUT, Força Sindical e 
CTB] assinaram um do-
cumento em conjunto, o 
qual propõe a criação de 
um fórum de negociação 
permanente entre traba-
lhadores, governo e em-
presários para se formular 

propostas para o fortale-
cimento do emprego, da 
indústria e do desenvolvi-
mento econômico e social 
do País.

O texto será encami-
nhado à presidenta Dilma 
Rousseff (PT) nos próxi-
mos dias.

O PDC seria a primei-
ra arma dos trabalhadores, 
empresários e governo 
para brecar a desindustria-
lização do país, atualmente 
ameaçada pelo volume de 
produtos importados, prin-
cipalmente da China, que 
chega ao Brasil a cada dia.

Campeão do 4º torneio de game sairá neste domingo

CÂNCER INFANTIL

Renda do ‘McDia’ de três cidades  
será revertida ao Gpaci em Sorocaba

A renda obtida com a venda 
de sanduíches Big Mac no McDia 
Feliz 2011 em Sorocaba, Itu e 
Itapetininga, bem como a venda 
de camisetas que marcam a data, 
vão beneficiar o Hospital Gpaci 
(Grupo de Pesquisa e Assistência 
ao Câncer Infantil) de Sorocaba.

O McDia este ano será 27 
de agosto. Mas já estão à venda 
tíquetes antecipados (vale Big 
Mac) a R$ 9,75; camisetas em 
várias cores e tamanhos por R$ 
15; e um kit com tíquete e cami-
seta por R$ 23,50.

Os restaurantes McDonalds 
são pontos de venda, além do 
próprio Hospital Gpaci (veja en-
dereços em www.smetal.org.br).

Centro cirúrgico
Segundo Valquíria Ribeiro, 

coordenadora de projetos do 
Gpaci, a venda de camisetas e 
sanduíches pode viabilizar a 
inauguração do centro cirúrgico 
do hospital, “que já está pronto, 
até pintado, à espera de equipa-
mentos e mobiliário, que pode-
rão ser adquiridos com a renda 
do McDia Feliz”.

O Gpaci fica no Jardim 
Faculdade, em Sorocaba, e 
atende gratuitamente crian-
ças e adolescentes com neo- 
plasia maligna (câncer) de 48 ci-
dades paulistas.

Valquíria ressalta que, além 
dos funcionários, também as 
empresas metalúrgicas podem 
colaborar com a campanha. Sai-
ba mais em www.gpaci.org.br 
ou pelo telefone  (15) 2101-
6555.

Começa às 9h da manhã deste domingo, dia 
31, e termina no começo da tarde do mesmo 
dia,  a fase final do 4º torneio de Futgame pro-
movido pelo Sindicato dos Metalúrgicos, na 
sede de Sorocaba.

O evento, organizado pelo coletivo da Ju-
ventude Metalúrgica, é destinado aos trabalha-
dores sócios do Sindicato e seus dependentes. A 
tabela da disputa será publicada no site do sin-
dicato até sexta-feira, 29. www.smetal.org.br

Júlia de Souza Barbosa, 7 anos, paciente do Hospital Gpaci e madrinha da campanha este ano

 Sindicalistas criticam  
desindustrialização causada por importações
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WWW.SMETAL.ORG.BR
o portal do metalúrgico e Sorocaba e região
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SABADO 23/07

JOGO EQUIPE RESULTADOS EQUIPE GRUPO

33 ZF LEMFORDER 4 X 2 YKK AP. 1

34 CASE CNH FC 8 X 2 TECCIS DESENVOL. 3

35 PERNAS DE PAU 13 X 3 GRÊMIO TELCON 1

36 SYL 2 X 5  EXCLUIDO 7 3

37 ATLANTA 1 X 4 TEC FORJA 2

38 GERDAU SP FS 3 X 2  CSE APEX 4

DOMINGO 24/07

JOGO EQUIPE RESULTADOS EQUIPE GRUPO

39 SIND. J.L. ALIPERTE 7(4) X 8(4) DANA 2

40 SORODIESEL 3 X 2 JUVENTUS 3

41 SIDOR 3 X 4 GLADIADORES 1

42 BONDE DA RESSACA 3 X 4 AMIGOS.COM 4

43 ESPAÇO OLIMPICO 3 X 4 BARCELONA 2

44 RED BULL 3 X 7 PRISMYAN 4

Nove bandas tocam na primeira 
etapa do Rock no Sindicato

A sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos, em Soroca-
ba, recebeu nove bandas de 
rock no último domingo, 24, 
durante as apresentações da 
primeira etapa do 6º Encon-
tro de Bandas.

A segunda etapa será rea- 
lizada no próximo domin-
go, dia 31, com outras nove 
bandas já inscritas, também 
na sede de Sorocaba, a par-
tir das 14h.

A entrada é gratuita e 
aberta ao público em geral.

O encontro anual de ban-
das, além de levar lazer aos 
trabalhadores metalúrgicos e 
à sociedade, também faz par-
te das comemorações do Dia 
Mundial do Rock, celebrado 

no último dia 13 de julho.
Todas as 18 bandas ins-

critas este ano têm pelo me-
nos um metalúrgico da re-
gião entre seus integrantes.

As bandas que tocaram 
dia 24 foram: Pervencer, We-
bber.40, Tremor Terror, No 
Disc, Ello 5.7, Extrema, Ban-
do de Loucos Sociais, Velha-
ria do Rock e Mochileiros do 
Tibet. Veja no quadro as ban-
das que vão tocar dia 31.

A organização do evento 
é do coletivo Juventude Me-
talúrgica do Sindicato.

Mais informações, in-
cluindo vídeorreportagem 
sobre a primeira etapa do en-
contro, no site  do sindicato 
www.smetal.org.br

Segunda e última etapa do encontro de bandas será neste domingo, dia 31

A CNH/Case e os Pernas de 
Pau foram os destaques da 4ª ro-
dada do primeiro torneio de Fut-
sal de Inverno dos Metalúrgicos, 
realizada no último fim de sema-
na no ginásio de esportes da ca-
tegoria, no Éden, em Sorocaba.

Os Pernas de Pau passaram 
fácil pelo Grêmio Telcon: 13 a 
3, enquanto a CNH/Case ven-

ceu a Tecsis Desenvolvimento 
por 8 a 2.

Os demais resultados, com 
exceção da Prysmian, Excluí-
dos e Tecforja, que venceram o 
Red Bull, Syl e Atlanta por 7 a 
3; 5 a 2 e 4 a 1, respectivamen-
te, foram equilibrados.

O resultado de 4 a 3 foi o 
que prevaleceu. Três jogos ter-

minaram com esse placar.
O jogo mais equilibrado, no 

entanto, foi entre Sind. J.L. Ali-
perte e Dana, que terminou em 
4 a 4 no tempo normal. Nos pê-
naltis a Dana venceu por 8 a 7.

Nos 12 jogos da 4ª rodada 
foram marcados 90 gols.

Veja todos os resultados da 
4ª rodada na tabela ao lado:

Pernas de Pau e CNH/Case 
se destacam na 4ª rodada

FUTSAL DE INVERNO

*Sexta será publicada tabela da próxima rodada no site: www.smetal.org.br
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Bando dos Loucos Sociais (foto1) e Mochileiros do Tibet (acima): dois destaques do dia 24
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Diretoria sindical convida 
associados para posse festiva

A partir desta quinta-
-feira, 28 de julho, estarão 
disponíveis, nas sedes do 
Sindicato, os convites para 
metalúrgicos sindicaliza-
dos que queiram participar 
da posse festiva da direto-
ria plena do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba e 
Região, que inclui a direção 
executiva e todos os mem-
bros de comitês sindicais 
(CSE).

Todos os metalúrgicos 
associados ao Sindica-
to e seus dependentes es-
tão convidados. O evento 
será dia 13 de agosto, das 
11h às 16h, no Lar Escola 
Monteiro Lobato, no jardim 
Itanguá II, em Sorocaba. O 
convite é gratuito.

O sócio do Sindicato que 
quiser participar terá que 
retirar seu convite — e de 
seus dependentes — ante-
cipadamente nas sedes do 
Sindicato em Sorocaba, 

Cartão de identificação será fornecido gratuitamente pelo Sindicato

Iperó, Araçariguama e Pie-
dade, em horário comercial.

O prazo para retirada de 
convites vence às 12h do 
dia 6 de agosto, mas como 
o local da festa comporta no 
máximo mil pessoas, o nú-
mero de convites é limitado.

Organização
“O metalúrgico sindica-

lizado que quiser participar 
deve retirar seu convite o 
quanto antes. Mas pedi-
mos que retirem convites 
somente os sócios que, de 
fato, têm intenção de com-
parecer à comemoração. 
Isso é fundamental para or-
ganizarmos bem o evento”, 
ressalta o diretor adminis-
trativo do Sindicato, Alex 
Sandro Fogaça.

O evento terá churrasco, 
bebidas, brinquedos para 
crianças e música ao vivo 
para todos os gostos. Tudo 
grátis para os convidados.

Posse oficial
A posse oficial da direto-

ria do Sindicato dos Meta-
lúrgicos, eleita entre março e 
abril deste ano para a gestão 
2011/2014, aconteceu no dia 
24 de maio. Já a posse festi-
va, que terá caráter de con-
fraternização, acontece neste 
dia 13 de agosto, das 11h às 
16, no Lar Escola Monteiro 
Lobato, em Sorocaba.

POSSE DA DIRETORIA
Informações e retirada de convites (horário comercial)

Sorocaba - R Julio Hanser, 140, Lajeado - Tel.(15) 3334-5400
Iperó - R Samuel Domingues, 47, Centro - Tel.(15) 3266-1888
Araçariguama - R Santa Cruz, 260, Centro - Tel.(15) 4136-3840
Piedade - R José Rolim Góes, 61, vila Olinda - Tel.(15) 3344-2362

Convites limitados
Prazo para retirada: 6 de agosto (sábado), até às 12h
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Posse solene da diretoria foi em maio na sede do Sindicato em Sorocaba (foto); dia 15 de agosto acontece a posse festiva


