Crise financeira da Satúrnia
Foguinho

ameaça 170 empregos

PÁG. 4

LAZER

Clube de Campo
abre no feriado
do dia 15

PÁG. 4

FESTA

Posse da
diretoria é
neste sábado
PÁG. 2

MOBILIZAÇÃO

Nesta terça-feira, dia 9, funcionários da Satúrnia e diretores do Sindicato tiveram espaço na Câmara Municipal para relatar problemas e pedir apoio dos vereadores

A tradicional fabricante
de baterias Satúrnia, instalada em Sorocaba, está sem
capital de giro e com dívidas no mercado. Os 170 trabalhadores da empresa es-

tão com salários atrasados,
benefícios cortados e sem
ter notícias sobre o futuro
da fábrica.
Esta semana, os trabalhadores já fizeram plantão em

frente à Satúrnia para cobrar
informações do presidente
da empresa, Luiz Baptista,
e foram até à Câmara pedir
apoio dos vereadores.
A Satúrnia fabrica ba-

terias industriais e para
submarinos. “Mercado a
Satúrnia tem, mas está sem
crédito para produzir”, afirma Alex Fogaça, diretor do
Sindicato.
PÁG. 3

Protesto na
ZF e fim de
greve na LM

PÁG. 3

CAMPANHA SALARIAL 2011

Data-base dos metalúrgicos é 1º de setembro.
Negociações salariais são
coordenadas pela Federação dos Metalúrgicos da
CUT, que negocia com
sete grupos patronais.
Sindicato pede que categoria se mobilize para
obter uma Convenção
Coletiva que traga bons
reajustes salariais e outras
conquistas.
PÁG. 4
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FEM se reúne com grupos 2 e 3 esta semana

CONQUISTA

Mais
metalúrgicos
garantem PPR
PÁG. 2

VIPAL

Terceirizada
da Metalac
fecha as portas
PÁG. 2

Pauta de reivindicações foi entregue a todos os grupos patronais dia 14 de julho

WWW.SMETAL.ORG.BR

o portal do
metalúrgico de
Sorocaba e região
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Empresários
e
trabalhadores sabem
que o Brasil, devido
à crise que assola os
Estados Unidos, parte da Europa, além
da enxurrada de importados da China,
poderá enfrentar dificuldades com a desindustrialização num
futuro próximo.
Se o número de
importados continuar
a crescer é certo que,
em pouco tempo, a
indústria brasileira
passará por uma desaceleração. E, se o
setor industrial brasileiro encolher, é
certo, também, que
os empresários serão
enfraquecidos e os
trabalhadores prejudicados com falta de
trabalho e renda.
Portanto, a defesa
da indústria brasileira
é uma bandeira que
deve ser empunhada
por todos: empresários, trabalhadores e
governo.
E por falar em governo, a presidenta
Dilma Rousseff (PT)
já começou a fazer a
sua parte. No último
dia 2, em Brasília,
ela lançou o projeto
Brasil Maior, uma
nova proposta para
a política industrial
que visa dar “fôlego
à indústria nacional
para competir com a
avalanche de manufaturados que chegam e

Os
trabalhadores,
por sua vez,
há muitos
anos têm se
desdobrado
para que o
Brasil seja, de
fato, maior
chegarão ao Brasil por
causa da crise nos países ricos”, como disse
a presidenta no lançamento do projeto.
Dilma afirmou que,
para se desenvolver, o
Brasil não pode abrir
mão da indústria e se
dedicar apenas ao setor
de serviços.
O Brasil Maior
prevê a desoneração
da folha de pagamentos para os setores de
confecções, calçados
e artefatos, móveis e
softwares, uma reivindicação antiga dos
empresários. Para o
setor automotivo, está
previsto um pacote de
incentivo tributário às
empresas que invistam,
agreguem valor aos
produtos e aumentem
o número de empregos.
Os setores de bens
de capital, materiais de
construção, caminhões
e veículos comerciais
leves também serão beneficiados pela prorro-
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gação, por um ano, da
redução do IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados).
O projeto prevê
ainda a aceleração
da devolução de PIS
(Programa de Integração Social) e Cofins
(Contribuição
para Financiamento
da Seguridade Social)
a exportadores de
bens industrializados
e a criação de um fundo de financiamento à
exportação, inovação
e investimento.
Os benefícios do
Brasil vão além dos
citados neste espaço
e, com certeza, vão
dar à indústria brasileira a vitamina que
ela necessita neste
momento para se
fortalecer e enfrentar
a crise mundial e a
avalanche de importações.
Mas o país não
poderá
depender
apenas das medidas
da presidenta Dilma para sobreviver a
esse contexto mundial. Os empresários
precisam, também,
dar sua contribuição
com mais seriedade,
principalmente, com
a redução da margem
dos seus lucros.
Os trabalhadores,
por sua vez, há muitos anos têm se desdobrado para que o
Brasil seja, de fato,
maior.
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Trabalhadores de mais cinco
empresas conquistam PPR
Nos últimos dias
funcionários de mais
cinco empresas conquistaram PPR (Programa de Participação
nos Resultados) em
Sorocaba e Araçariguama.
Em Sorocaba, destaque para os trabalhadores da Timken,
pequena empresa terceirizada pela ALL Logística, que conquistaram o benefício pela
primeira vez. Além
da Timken, os trabalhadores da Marc e da
Usimaco também conquistaram o benefício.
Ambas também são
de pequeno porte, com
máximo de 25 funcionários cada uma.

Foguinho

Uma luta de todos

Jurandir de Souza, diretor sindical, durante assembleia na Martins

Araçariguama
Em Araçariguama
os acordos de PPR
beneficiaram os trabalhadores da Martins e
Martins e da Sênior do
Brasil.
Na Sênior, o acordo foi aprovado em

assembleia no final
da tarde desta quartafeira. Cumpridas as
metas, o PPR deste
ano na Sênior deverá
ficar, ao menos, 40%
superior ao valor do
benefício conquistado
no ano passado.

Sindicato exige que Vipal e Metalac
resolvam problemas de terceirizados
A direção do Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba e Região
espera que até o fim
desta semana a empresa Vipal Parafusos,
que terceirizava inspeção de peças para a
Metalac, resolva suas
pendências trabalhis-

tas com seus funcionários.
Há quase um mês
a empresa encerrou
as atividades e dispensou seus funcionários
- 15 trabalhadores -,
mas até o momento
não garantiu o pagamento da rescisão

trabalhista deles.
Caso os problemas
não sejam resolvidos
nos próximos dias, o
Sindicato vai recorrer
à empresa-mãe, à Metalac, e à Justiça, para
que os funcionários
não venham ser prejudicados ainda mais.

Festa de posse da diretoria
sindical será neste sábado
Está
confirmada para sábado, 13,
a festa de posse da
diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos
(gestão 2011/2014).
A festa será das 11h
às 16h, no Lar Escola Monteiro Lobato.
A diretoria sindical
pede que os associados não se esqueçam
de levar seus convites
ao local, pois só será
permitida a entrada
com convite.
Conforme anunciado no site do Sindicato na internet desde o dia 3, os convites

para a festa estão esgotados. O evento terá
churrasco,
bebidas,
música ao vivo e atrações para as crianças.
“Pedimos desculpas aos sócios que
não conseguiram retirar seus convites, mas
eles estão esgotados.
Outras
oportunidades vão surgir. Nosso
objetivo é servir bem
e proporcionar conforto e segurança a todos que participarem
da confraternização.
Para isso, tivemos
que limitar os convites”, esclarece Alex

Sandro Fogaça, diretor administrativo
do Sindicato.
O local da festa
tem capacidade para
mil pessoas. “Mesmo
considerando a rotatividade de convidados durante as cinco
horas de festa, seria
irresponsabilidade
nossa liberar mais do
que 2.000 convites”,
explica Alex.
O Lar Monteiro
Lobato fica no jardim Itanguá II, em
Sorocaba (atrás da
Sorocaba Refrescos/
Coca-Cola).
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Os trabalhadores da Satúrnia, fabricante de baterias industriais localizada
em Sorocaba, têm realizado
manifestações, na fábrica e
na Câmara Municipal, para
tornar pública a má situação financeira da empresa,
os atrasos de pagamentos,
os cortes de benefícios e a
falta de informações sobre
o futuro dos 170 empregos.
Esta semana, a Satúrnia
deu licença remunerada de
uma semana para os trabalhadores. “Como é que
a empresa fala em licença
remunerada se nem os salários ela está pagando em
dia?”, comenta Alex Sandro
Fogaça, diretor do Sindicato
e funcionário da Satúrnia. A
maioria dos trabalhadores
recebeu, até agora, com seis
dias de atraso, apenas parte do salário de julho. Dezenas de funcionários não
receberam nada.
Mesmo de folga, na última segunda-feira, os funcionários fizeram plantão
em frente à fábrica para

Foguinho

Crise na Satúrnia ameaça 170 empregos

Reunião em Iperó
Os moradores do bairro
Capoavinha, de Iperó, estão convidados a participar
de uma reunião na sede do
Sindicato, que fica na rua Samuel Domingues, 47, centro,
no próximo dia 17, às 19h. A
reunião é para discutir problemas de infraestrutura do
bairro.
Recentemente diretores
do Sindicato dos Metalúrgicos, moradores de Iperó, se
reuniram com o vice-prefeito
Vanderlei Polizzelli para discutir a falta d’água no município e os problemas diversos no Capoavinha.

Na busca de informações sobre o futuro da empresa, mesmo de folga, funcionários fizeram plantão em frente à fábrica

Plenária da CUT

tentar falar com o presidente da Satúnia, Luiz Antônio
Baptista, sobre o futuro da
empresa. Mas Baptista não
apareceu na empresa naquele dia.

Oito dirigentes sindicais
vão representar os trabalhadores de Sorocaba e região
na Plenária Estatutária Estadual da CUT, que será realizada em Guarulhos, na Grande São Paulo, nos dias 24, 25
e 26 de agosto.
Os representantes serão:
Ademilson Terto da Silva,
João Evangelista de Oliveira,
Kátia Silvia Lucas, Sebastião
Leite Cabral, Adilson Faustino, Leandro Cândido Soares,
João Farani, pela FEM, e
Evanildo Amâncio, o Miúdo,
pela subsede da CUT.

Câmara Municipal
Na manhã de terça-feira,
dia 9, os trabalhadores esti-

veram na Câmara Municipal para pedir apoio dos vereadores, a fim de garantir
seus direitos trabalhistas e
manter abertos os postos de
trabalho da empresa.
No mesmo dia, à tarde,
Baptista recebeu diretores
do Sindicato dos Metalúrgicos, mas não deu nenhuma

perspectiva de melhora nas
finanças da empresa. Agora
o Sindicato vai insistir no
contato com o grupo ALTM,
do Rio de Janeiro, principal
acionista da Satúrnia, e com
a multinacional Eaton, que
é ex-proprietária da empresa e ainda teria obrigações
para com a fábrica local.

GRUPO ZF

Foguinho

Trabalhadores continuam na luta pelo vale compra

Sindicato tem realizado várias ações para conquistar vale compra na ZF

Os funcionários das três
plantas do Grupo ZF em
Sorocaba: Lemforder, Sistemas e Brasil, continuam na
luta pela conquista do vale
compra. A pauta de reivindicações dos trabalhadores
contém vários itens, mas o
vale compra é considerado
um dos prioritários pelos
funcionários.
No último dia 29 de julho os trabalhadores promoveram um ato de protesto na
portaria da fábrica liderado
pelo Comitê Sindical de
Empresa (CSE) no grupo.

A manifestação foi deflagrada depois que a fábrica se
recusou a aceitar o pedido de
implantação do benefício.
O protesto, porém, não se
limitou ao não-fornecimento
do vale compra. A paralisação, de aproximadamente
duas horas, foi, na verdade,
uma demonstração de descontentamento dos trabalhadores.
O CSE conta com a
união dos trabalhadores para
futuros protestos, caso a empresa continue intransigente
nas negociações.

Volta ao trabalho
Os trabalhadores voltaram ao trabalho no dia seguinte, depois que a empresa se reuniu com diretores
do Sindicato e quatro funcionários da fábrica.
Na reunião, os empresários se comprometeram a
fazer um levantamento minucioso da fábrica e apresentá-lo aos trabalhadores
ainda nesta semana.
Além do levantamento
dos problemas da empresa,
os donos da fábrica também

Foguinho

Metalúrgica LM acumula problemas e trabalhadores param
Os funcionários da metalúrgica LM, empresa que terceiriza serviços de inspeção
de peças para Ina e Metalac,
paralisaram a produção por
24 horas no último dia 3.
Os trabalhadores entraram em greve porque a empresa não estava recolhendo o FGTS, não repassando
o valor descontado de INSS
à Previdência e também não
fornecia convênio médico.
A empresa, instalada no
Éden, em Sorocaba, emprega 80 funcionários.

NOTAS

Paralisação na LM terminou dia 4, depois de reunião com a empresa

deverão apresentar as propostas de acordo para aten-

der às reivindicações dos
trabalhadores.

Aposentadoria
A Amaso (Associação
dos Metalúrgicos Aposentados de Sorocaba) informa
que está prestando atendimento aos seus associados
sobre a correção que o governo fará nos benefícios
de quem se aposentou pelo
teto entre 1991 e 2003. Para
se informar sobre data e horário de atendimento dos
advogados da Amaso ligue
3334-5404, no horário comercial.

Truco em Iperó
A sede do Sindicato dos
Metalúrgicos em Iperó promoverá no dia 9 de outubro
um torneio de truco para trabalhadores de todas as categorias profissionais. Haverá
premiação – troféus e medalhas - do primeiro ao terceiro
colocado.
As inscrições, limitadas,
custam R$ 15 por dupla, já
estão abertas e devem ser
feitas na sede do Sindicato,
na rua Samuel Domingues,
47, centro, em frente à igreja matriz. Mais informações
pelo telefone 3266-1888.

Pág. 4 Edição 643
Agosto de 2011

A renda do McDia
Feliz 2011 das lojas do
McDonald’s de Sorocaba, Itu
e Itapetininga será utilizada
na conclusão do centro cirúrgico do Hospital Gpaci (Grupo de Pesquisa e Assistência
ao Câncer Infantil) de Sorocaba. O McDia Feliz deste
ano será em 27 de agosto.
Também já está à venda
tíquetes antecipados (vale
Big Mac) a R$ 9,75; camisetas em várias cores e tamanhos por R$ 15 e um kit
com um vale Big Mac e uma
camiseta por R$ 23,50. Mais
informações pelo telefone
(15) 2101-6555.

Júlia Barbosa é madrinha da campanha este ano

Final do Futgame
Rafael Camilo foi o grande campeão do quarto torneio
de futgame realizado na sede
do Sindicato de Sorocaba nos
últimos dois domingos. Ele levou para casa um Xbox 360.
O vice-campeão foi Lucas
Rafael, que ganhou um PSP.
O torneio, destinado a sócios e seus dependentes, foi
organizado pelo coletivo da
Juventude Metalúrgica do
Sindicato e realizado no auditório da entidade.

Começam as negociações
da campanha salarial 2011
A Federação Estadual dos
Metalúrgicos da CUT (FEM)
já começou a negociar com os
grupos patronais as reivindicações da categoria para a data-base deste ano, que vence
dia 1º de setembro. O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba é filiado à FEM e tem
integrantes em sua diretoria.
A primeira reunião com
o Grupo 3 (autopeças, forjarias e fábricas de parafusos)
aconteceu nesta terça, 9.
Além das reivindicações dos
metalúrgicos (veja quadro), a
valorização da indústria nacional também fez parte da
pauta da reunião.
A próxima negociação
com o Grupo 3 será nesta
quinta, 11. Já na sexta-feira,
dia 12, começam as negociações com o Grupo 2 (máquinas e eletrônicos).
Os demais grupos ainda
não têm reuniões marcadas.
A FEM também negocia com
as montadoras, fundições,
estamparias de metais, Grupo 8 (trefilação, laminação,
refrigeração, etc.) e Grupo
10 (equipamentos odontológicos, iluminação, etc).
“Sorocaba sempre contri-

Foguinho

McDia Feliz 2011

Entrega da pauta aos patrões dia 14 foi acompanhada por ato público em frente à Fiesp, em SP

bui com o sucesso da campanha salarial devido ao alto
grau de mobilização da categoria. Este ano não pode
ser diferente. A mobilização
pode forçar os patrões a agilizar as reuniões e atender
nossas reivindicações”, afirma João de Moraes Farani,
diretor do Sindicato em Sorocaba e da FEM.

Rafael (esq.) venceu o torneio; Lucas foi vice

Futsal de Inverno
O primeiro torneio de Futsal de Inverno dos Metalúrgicos chega às oitavas de final
no próximo domingo, dia 14,
depois de seis rodadas. O primeiro confronto do domingo
será às 8h45, quando a ZF
Lemforder enfrenta a Gerdau
SP. Em seguida jogam Sorodiesel x Barcelona e Tecforja x CNH/Case. Prysmian e
YKK-AP fecham a 7ª rodada
do torneio.

Principais reivindicações
•Reposição integral da inflação;
•Aumento real no salário;
•Valorização nos pisos salariais;
•Licença-maternidade de 180 dias;
•Ampliação nos direitos sociais (CCT);
•Organização Sindical no Local de Trabalho;
•Jornada de 40h semanais, sem redução no salário.

Rock no Sindicato movimenta sede em Sorocaba
Foguinho

NOTAS

Segunda etapa do 6º Rock no Sindicato teve apresentação de nove bandas dia 31

No último dia 31 de agosto a sede do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba
foi marcada pela realização
da segunda etapa do 6º Encontro de Bandas de Rock.
No domingo anterior, dia 24
de julho, o Sindicato já havia
promovido a primeira etapa
do evento com a apresentação de 8 bandas. No dia 31
se apresentaram 9 bandas.
As apresentações, em
palco montado no estacionamento da entidade, começaram às 14h e terminaram
às 22h .
Em um dia de céu nubla-

do e noite de temperatura
amena, calor mesmo só no
palco e no coração dos fãs
do velho rock and roll.
Desde o ano passado,
devido ao grande número
de inscritos - 15 em média
- o encontro é realizado em
dois domingos.
Organizado pelo coletivo
da juventude metalúrgica, o
evento já foi garantido para o
ano que vem e deverá seguir
o mesmo formato deste ano.
O Rock no Sindicato faz
parte do envolvimento da
entidade na cultura local e
regional.

Clube de Campo estará aberto no feriado do dia 15
O Clube de Campo dos
Metalúrgicos, localizado no
Éden, em Sorocaba, estará
aberto na próxima segundafeira, dia 15, aniversário de
Sorocaba. As piscinas, porém, continuam fechadas
devido às baixas temperatu-

ras deste começo de agosto.
A administração do clube pede que os sócios não
esqueçam suas carteirinhas
e que agendem quadra,
quiosque, sauna e demais
equipamentos que queiram
utilizar. Os agendamentos

devem ser feitos de quarta
à sexta-feira, das 9h às 18h.
A utilização dos equipamentos do clube nos outros dias de funcionamento
também deve ser agendada,
não somente para segundafeira, feriado.

O Clube de Campo dos
Metalúrgicos fica na rua
Victor Andrew, Éden, e funciona de quarta à sexta, das
9h às 21h, e aos sábados e
domingos, das 9h às 18h.
Mais informações pelo
telefone 3225-3377.

