170 EMPREGOS

Marinha vai analisar
contrato com Satúrnia

VOTORANTIM

Greve garante
desjejum na
Soal esquadrias
PÁG. 4

SOLIDARIEDADE

McDia Feliz
pró Gpaci será
neste sábado

José Vicente

Empresa busca novos acionistas para obter capital de giro e comprar matéria-prima;
trabalhadores estão em licença e sem salários, mas fazem plantão na porta da fábrica

PÁG. 4

INFORMÁTICA

Inscrições
abertas para
curso grátis

PÁG. 3
Em licença supostamente remunerada, funcionários fazem plantão na fábrica desde o dia 8 para evitar a retirada de máquinas

CEAGESP EM FLOR

Três oficiais da Marinha
do Brasil visitaram a fábrica
Satúrnia, em Sorocaba, nesta
terça, dia 23, para inspecionar um contrato da empresa
para produção de bateria para
o submarino Tupi. A bateria
deveria ter sido entregue em
julho, mas a produção ainda nem começou por falta de
matéria-prima.
A visita vai resultar em um
relatório, que será encaminhado para o comando da Marinha,
que vai decidir se mantém ou
não o contrato com a fábrica.
A Satúrnia está sem capital de giro e sem crédito no
mercado. Os 170 funcionários
estão em licença imposta pela
empresa, mas com salários
atrasados e benefícios - como
o convênio médico - cortados
por falta de pagamento. PÁG. 4

CAMPANHA SALARIAL

Está faltando mobilização
Sócios do Sindicato terão
50% de desconto na entrada nas fábricas metalúrgicas

Mais 690 metalúrgicos
conquistam PPR na região
Nos últimos dias, o Sindicato firmou acordos com
Metalplix e Açotrim (em
Piedade); Metalvic (São Roque); Flash, Maxba, Iffa e
Cavelagne (Araçariguama) e
na Flexfil (Sorocaba). PÁG. 2

Na falta de pressão, patrões adiam negociações salariais
Foguinho

Metalúrgicos sindicalizados e dependentes vão pagar
meia-entrada (R$ 2) nos três
dias da 10ª Ceagesp em Flor,
de 9 a 11 de setembro. O tradicional evento terá exposição
e comércio de flores, plantas
ornamentais, arranjos e acessórios para paisagismo, além
de espaço gastronômico e diversão para crianças. PÁG. 2

João Farani, diretor da FEM e do Sindicato, durante assembleia na YKK

A data-base dos metalúrgicos da CUT no estado de São
Paulo é 1º de setembro. As
negociações entre trabalhadores e patrões começaram há
semanas, mas os grupos patronais estão se limitando, até
agora, a discutir as cláusulas
sociais da Convenção Cole-

tiva da categoria. Não houve
proposta de reajuste salarial.
As cláusulas sociais são
importantes, mas na falta de
mobilização nas fábricas, patrões tentam prorrogar essa
discussão e empurrar as negociações econômicas para
setembro.
PÁG. 3
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Depois de mais
de duas décadas de
espera, os trabalhadores deverão ganhar, em breve, aumento no tempo do
aviso prévio.
Na última semana, em reunião no
STF (Supremo Tribunal Federal), empresários de vários
setores concordaram
em aceitar o aumento do tempo do aviso prévio, que pode
chegar até 90 dias,
conforme o tempo
de serviço do trabalhador.
Além do STF, o
Congresso também
discute a ampliação
do aviso prévio.
Atualmente, em
todo o país, após três
meses do registro em
carteira, tempo considerado de experiência, o trabalhador
tem direito a 30 dias
de aviso prévio, que
pode ser pago com o
funcionário em casa,
ou cumprido pelo
trabalhador com seis
horas de trabalho
por dia.
Esse tempo [30
dias] de aviso está
garantido no artigo
7º da Constituição
Federal, promulgada em 1988, e citado
como: “aviso prévio
proporcional ao tempo de serviço, sendo
mínimo de 30 dias”.
Como até ago-

O Sindicato dos
Metalúrgicos
entende o
aumento do
aviso prévio
como um
avanço, mas
lamenta a
demora para
sua definição
ra o artigo não foi
regulamentado pelo
Congresso, os empresários só aplicam o
mínino.
Com a regulamentação, via Congresso
ou via determinação
do STF, o trabalhador
passará a ter direito,
além dos 30 dias vigentes, mais 3 dias a
cada ano trabalhado.
Assim, um trabalhador com 10 anos de
casa teria 60 dias de
aviso prévio; os 30
dias normais e mais 3
dias a cada ano. Com
20 anos esse tempo
subiria para 90 dias,
teto máximo para o
aviso prévio.
O Sindicato dos
Metalúrgicos entende o aumento do aviso prévio como um
avanço, mas lamenta
a demora para sua definição. Esse artigo já
deveria ter sido regulamentado pelo Congresso há pelo menos
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duas décadas.
Para o Sindicato,
o Congresso também não precisaria
passar pela “ingerência” do STF, que
deverá tomar uma
decisão que ele,
Congresso, já deveria ter tomado há
muito tempo.
A elaboração e
regulamentação de
uma Constituição é
tarefa dos legislativos. Mas, diante da
dormência do Congresso, os trabalhadores pediram que
o STF entrasse no
caso e regulamentasse o artigo 7º,
atribuição, diante da
inércia legislativa,
plenamente legal.
Atualmente há,
pelo menos, duas
propostas de aumento de aviso prévio
[regulamentação do
artigo 7º da Constituição] tramitando no Senado; uma
apresentada por José
Sarney (PMDB-AP)
e outra pelo senador
Paulo Paim (PTRS).
A proposta de
Paim é bem mais ousada que a do STF.
Ela prevê aviso prévio de 180 dias para
quem tem mais de
15 anos de empresa;
90 dias para quem
tem de 5 a 10 anos
e dois meses para
quem tem até 5 anos.

Informativo semanal do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região
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Nos últimos dias,
metalúrgicos de mais
oito empresas da região
aprovaram, em assembleias, propostas de programas de participação
nos lucros e resultados
(PPR). Com isso, foram
firmados na Metalplix e
Açotrim (em Piedade);
na Metalvic (em São
Roque); na Flash, Maxba, Iffa e Cavelagne (em
Araçariguama) e na Flexfil (em Sorocaba).
No total, 690 metalúrgicos foram beneficiados por esses acordos. “A mobilização e
o apoio dos trabalhadores ao Sindicato foram
fundamentais para essas conquistas”, afirma

Foguinho

Até que enfim

Metalúrgicos de mais oito
empresas conquistam PPR

Negociações de PPR ainda continuam em várias empresas

Ademilson Terto da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos.
Na Flexfil, Flash e
Cavelagne foi a primeira vez que os funcioná-

rios garantiram PPR. Na
Açotrim, os trabalhadores se sindicalizaram recentemente e a união interna já está começando
a resultar em melhorias.

Sócios do Sindicato pagam meia
entrada na Ceagesp em Flor
Metalúrgicos sindicalizados e dependentes terão desconto
de 50% na entrada da
10ª Ceagesp em Flor,
que acontece de 9 a
11 de setembro, das
9h às 18h, na Ceagesp de Sorocaba.
O acordo foi firmado entre o Sindicato dos Metalúrgicos e a organização
do evento na semana

passada. A entrada vai
custar R$ 2 para quem
apresentar o “Cartão
do Metalúrgico” (o
preço normal é R$ 4).
O evento terá exposição e comércio de
flores, plantas ornamentais, arranjos e
acessórios para paisagismo. Os parceiros
do Sindicato, Banco
de Alimentos e Coreso
(Cooperativa de Reci-

clagem de Sorocaba),
terão estandes no local, além de outras
ONGs e entidades assistenciais.
O espaço do Banco de Alimentos vai
comercializar o churrasco típico gaúcho,
“Fogo de Chão”.
A Ceagesp fica na
rua Terêncio da Costa Dias, 300, Parque
Santa Isabel.
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CAMPANHA SALARIAL

Maioria dos grupos patronais
ainda negocia direitos sociais

Mobilização da Campanha Salarial em Sorocaba começou na semana passada e vai se intensificar nos próximos dias

ciais da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).
Patrão ganha tempo
João de Moraes Farani,
diretor da FEM e do Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba, explica que é
normal as negociações começarem com as cláusulas
sociais para depois entraram na questão dos reajus-

Agenda de negociações
da próxima semana
Data

Grupo

Informática
Começam no próximo
dia 29 e terminam em 8 de
setembro as inscrições do
curso de informática para
adultos, adolescentes e terceira idade. Para adultos e
adolescentes os cursos serão
ministrados em todas as sedes - Sorocaba, Iperó, Araçariguama e Piedade. Para terceira idade será somente em
Sorocaba. Os cursos são gratuitos e abertos também para
comunidade. Se o número de
inscritos superar o de vagas
haverá sorteio. Mais informações pelo telefone 33345428.

Cursos de inglês

tes, “mas este ano os patrões
estão sentindo que falta mobilização nas fábricas, por
isso tentam marcar mais
reuniões”, afirma o dirigente.
“Tem grupo patronal
querendo negociar até o
dia 8 de setembro ou mais.
Temos que orientar os trabalhadores a voltarem suas
atenções para a campanha

salarial”, alerta Farani.
Em geral, as negociações
acontecem em três etapas:
1. Discussão das cláusulas
pré-existentes (as que já
constam na CCT); 2. Novas
cláusulas sociais (reivindicações de avanços sociais);
3. Questões econômicas
(reposição da inflação, aumento real, valorização dos
pisos salariais).

Foguinho

“Está faltando mobilização nas fábricas para agilizar a campanha salarial”,
afirma o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba, Ademilson Terto da Silva, para explicar o
porque dos patrões do setor
ainda não terem apresentado
propostas de reajustes salariais, apesar de faltar apenas
uma semana para vencer a
data-base da categoria, que
é 1º de setembro.
Dos sete grupos patronais do setor que negociam
com a Federação Estadual
dos Metalúrgicos da CUT
(FEM/CUT-SP),
apenas
as montadoras de veículos
apresentaram uma proposta
de reajuste, de 8,6%, que foi
rejeitada pelos trabalhadores na mesa de negociação
no dia 19.
Nos grupos de Fundição; Estamparia; Grupo 2
(máquinas e eletrônicos);
Grupo 3 (autopeças, forjaria e parafusos); Grupo 8
(trefilação, laminação, etc)
e Grupo 10 (equipamentos
odontológicos, iluminação,
etc), as discussões ainda são
a respeito das cláusulas so-

Foguinho

Exceto as montadoras, que tiveram uma proposta de reajuste salarial rejeitada na
mesa de negociação; nos outros grupos ainda não houve propostas financeiras

NOTAS

Local
Fiesp

29/8 - segunda, 14h

Grupo 8

Fiesp

30/8 - terça, 10h

Grupo 3

Sindipeças

30/8 - terça, 14h

Grupo 2

Abimaq

31/8 - quarta, 10h

Fundição

Abifa

31/8 - quarta, 14h

Grupo 10

Fiesp

02/9 - sexta, 10h

Fundição

Abifa

Foguinho

29/8 - segunda, 10h Grupo 10

Mobilização é determinante para conseguir reajuste; na foto, assembleia na Edscha

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

Ampliação das cláusulas sociais também depende das mobilizações

Base FEM-CUT/SP
A FEM-CUT/SP tem 14 sindicatos metalúrgicos filiados,
que representam 250 mil trabalhadores em todo o Estado.
A data-base é 1º de setembro.

Também estão abertas as
inscrições para o curso de inglês - Move On Idiomas - com
duração média de 6 meses
por módulo. O curso completo tem 4 módulos. As turmas
terão aulas aos sábados, às 8h
e às 13h30, e às quartas, às
19h. Agendamento de matrícula pelo telefone 3013-8252.
Para sócios e dependentes a
taxa de inscrição custa R$ 10
e a mensalidade R$ 60. Informações também por e-mail:
ingles.sindicato@globomail.com

Juventude
Os jovens com idade entre 14 e 29 anos interessados
em participar da 3ª Conferência Municipal da Juventude de Sorocaba devem
se inscrever gratuitamente
pelo portal www.sorocaba.
sp.gov.br até o próximo dia
2. O evento acontecerá no
dia 3 de setembro, das 9h às
17h, na avenida Eugênio Salerno, 100, Centro.
A diretoria do Sindicato
dos Metalúrgicos estimula os jovens metalúrgicos a
participarem do evento.

Plantão da Amaso
Os metalúrgicos aposentados ou prestes a se
aposentar podem recorrer
à Amaso (Associação dos
Metalúrgicos Aposentados
de Sorocaba) para tirar dúvidas. Na terça, das 9h às
12h, o plantão esclarece dúvidas sobre causas cíveis.
Na quarta, também das 9h às
12h, o plantão é para questões previdenciárias, como
contagem de tempo e revisão de aposentadorias. Mais
informações pelos telefones
3334-5404 ou 3031-4271.
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Neste sábado, 27, acontece nas lojas do McDonald’s
de Sorocaba, Itu e Itapetininga o McDia Feliz. Toda
a renda obtida com a venda
dos sanduíches Big Mac deste dia será destinada à construção do centro cirúrgico
do Hospital Gpaci (Grupo
de Pesquisa e Assistência ao
Câncer Infantil) de Sorocaba. O Gpaci também vende
camisetas do evento por R$
15 e um kit com vale lanche
e camiseta por R$ 23,50.
Mais informações pelo (15)
2101-6555.

Truco em Iperó
A sede do Sindicato dos
Metalúrgicos em Iperó promove o 1º torneio de truco
dos metalúrgicos daquele
município no dia 9 de outubro. Para os metalúrgicos
sócios a inscrição é gratuita.
Para os não-sócios e trabalhadores de outras categorias a inscrição custa R$ 15
por dupla.
O Sindicato em Iperó fica
na rua Samuel Domingues,
47, Centro. Mais informações
pelo telefone 3266-1888.

Taça Papagaio
As equipes de futsal,
formadas por metalúrgicos
sindicalizados, interessadas
em participar da 7ª Taça Papagaio devem imprimir uma
ficha de inscrição que já está
disponível do site do sindicato (www.smetal.org.br).
A ficha deve ser preenchida e enviada para o e-mail
juventude@smetal.org.br
O torneio tem início previsto
para a primeira quinzena de
setembro.

Final do Futsal
Os times da Tecforja e
do Barcelona fazem neste domingo, dia 28, às 11h,
a final do 1º Torneio de
Futsal de Inverno da categoria metalúrgica. O jogo
será realizado no ginásio
de esporte da categoria,
no Éden. Ronaldo Victor, do
Barcelona, deverá se confirmar como artilheiro do torneio. Ele chega à final com
treze gols. Antes do jogo,
haverá preliminar feminina
e sub 11.

Três oficiais da Marinha
vistoriaram a Satúrnia, na
terça-feira [23], para avaliar
se o órgão mantém ou rompe contrato com a empresa.
A fábrica deveria ter entregue uma bateria de submarino à Marinha em julho, mas
até o momento a fabricação
sequer começou. A empresa recebeu R$ 1,7 milhão
de adiantamento para fazer
o produto. A fabricação de
uma bateria de submarino, que pesa 270 toneladas,
pode demorar 6 meses e custar R$ 12 milhões.
Os oficiais vão fazer um
relatório da visita e apresentá-lo ao almirante Francisco
Roberto Deiana. Ele vai dizer se a Marinha rompe ou
mantém o contrato com a
fábrica. A Satúrnia, instalada
na zona industrial de Sorocaba, está com a produção
totalmente parada.
Os 170 funcionários estão com salários atrasados,
sem convênio médico e a
empresa também não recolhe FGTS e INSS.
O diretor da empresa,

Jesus Vicente

McDia Feliz

Oficiais da Marinha fazem
vistoria na fábrica Satúrnia

Oficiais da Marinha conversam com direção da
fábrica observados por Carlão (do CSE) e o deputado Hamilton Pereira (PT); diretor Baptista
(foto menor) durante entrevista à imprensa

Luís Antônio Baptista, culpa
a crise de 2009 pelas dificuldades da Satúrnia.
Sindicato contesta
O Sindicato dos Metalúrgicos contesta o argumento
de Baptista. Para o Sindicato, se a empresa tem clientes, é líder de mercado e tem
potencial de faturamento de

mais de R$ 10 milhões/mês,
não deveria ter quebrado
com a crise de 2009, que
pouco afetou o Brasil.
“As empresas hoje estão
até maiores do que antes da
crise de 2009. A economia

está ainda mais forte, por
isso esse argumento não
serve”, afirma Alex Sandro
Fogaça, dirigente sindical e
funcionário da Satúrnia.
Leia mais no site do sindicato www.smetal.org.br

Grupo ZF quer retomar Paralisação faz empresa
discussão sobre vale Soal abrir negociações
compra só em 2012
Depois de dar a negociação sobre o vale compra
como encerrada, sem ter
concedido o benefício aos
funcionários, o Grupo ZF
aceitou retomar as discussões sobre o assunto, mas
somente no primeiro semestre de 2012. A proposta da
empresa foi apresentada ao
Sindicato em reunião na manhã desta terça-feira, dia 23.
A ZF alega que está
priorizando a conclusão da
campanha salarial e outras
demandas, por isso não po-

deria definir sobre o vale
compra agora. Em 2012,
porém, ela se compromete a
apresentar proposta de concessão do benefício.
Ainda não há acordo sobre o assunto, que será retomado em uma próxima reunião entre Sindicato e ZF, na
terça-feira, dia 30, às 8h30,
no Sindicato.
O resultado dessa segunda reunião será tema de
assembleias, na próxima semana, em frente às três fábricas da ZF em Sorocaba.

Foguinho

NOTAS

Trabalhadores da ZF também devem se mobilizar pela Campanha Salarial

Inconformados com a
falta de grade salarial, desjejum, refeição, EPI e PPR,
os trabalhadores da Soal,
empresa de esquadrias de
alumínio instalada em Votorantim, pararam a produção durante todo o dia 23,
terça-feira.
Na manhã de quarta, a
empresa abriu negociação e
já garantiu desjejum a partir

do dia 1º de setembro. “Os
vários outros pontos da pauta, inclusive o PPR, serão
discutidos nas próximas negociações”, diz o dirigente
sindical Valdeci Henrique
da Silva, o Verdinho.
A Soal emprega 15 funcionários e registra todos
como ajudante, sem respeitar a ocupação correta de
cada empregado.
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o portal do
metalúrgico
de Sorocaba
e região

