CAMPANHA SALARIAL

Todos à assembleia neste
domingo, às 9h, no Sindicato
Foguinho

• Participação dos metalúrgicos vai medir capacidade da categoria de lutar por bons acordos;
• Eventuais propostas patronais serão votadas na assembleia, que também pode decretar greve

Sindicato realizou assembleias de mobilização em seis empresas locais nos dois primeiros dias desta semana. Na foto, assembleia na Schaeffler na terça, dia 30

Tecforja vence 1º torneio
de futsal de inverno

COLABORE

gicos de Sorocaba e região.
O artilheiro da competição,
com 15 gols, foi Ronaldo Vitor,
do Barcelona. O goleiro menos
vazado foi Fábio Nery, 1,6 gols
por partida, da Tecforja. PÁG. 4

Foguinho

Sem matéria-prima para
produzir baterias e sem crédito no mercado, a Satúrnia não
paga um centavo a nenhum
dos 170 funcionários há mais
de um mês. Alguns estão
sem salários há mais de dois
meses. Todos estão sem convênio médico, cesta básica e
outros benefícios.
Para garantir a sobrevivência desses trabalhadores
e seus familiares, o Sindicato pede aos metalúrgicos que
doem dinheiro ou alimentos,
inclusive leite em caixinha
para filhos de funcionários.
As contribuições em dinheiro devem ser depositadas
no Bradesco, agência 0477,
conta 2190-3. As doações em
alimentos devem ser entregues no grêmio da Satúrnia ou
levadas à assembleia no Sindicato domingo, dia 4. PÁG. 4

Em disputada partida no
último domingo, dia 28, a Tecforja (foto) venceu a equipe
Barcelona por 5 a 4 e tornouse a campeã do 1º Torneio de
Futsal de Inverno dos metalúrFoguinho

Sem salários, trabalhadores
da Satúrnia pedem doações

Dos sete grupos patronais
do setor metalúrgico no estado de São Paulo, seis se recusam a apresentar propostas
de reajuste salarial. A única
exceção é o grupo das montadoras de veículos.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba tem participado das negociações com
os empresários em São Paulo
e, ao mesmo tempo, liderado
assembleias de mobilização
nas fábricas locais.
Sindicato e Federação dos
Metalúrgicos (FEM-CUT)
deram prazo até sábado para
os grupos patronais apresentarem propostas, que serão
votadas na assembleia de domingo, às 9h, na sede sindical
de Sorocaba. Na ausência de
proposta, a assembleia poderá
PÁG. 3
decidir pela greve.

Metalúrgico paga meia-entrada
na Ceagesp em Flor

Funcionários pediram apoio de vereadores no dia 9, para manter seus empregos

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 Cea-

gesp de Sorocaba. O estacionamento é gratuito, mas quem
doar uma caixinha de leite vai
colaborar com o Banco de
Alimentos e com os trabalhadores da Satúrnia.
PÁG. 2
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Trabalhadores de mais 4
empresas conquistam PPR

Nos
próximos
dias, especialmente
no domingo, dia 4,
os metalúrgicos da
região de Sorocaba terão duas chances claras de provar
que nossa categoria
profissional é unida,
combativa e solidária. Trata-se da participação na assembleia da campanha
salarial e das doações
aos funcionários da
Satúrnia,
assuntos
abordados nesta edição da Folha Metalúrgica.
A mobilização nas
fábricas nos próximos dias - e a participação maciça da categoria na assembleia
deste domingo - são
as demonstrações que
os patrões precisam
para perceber que os
metalúrgicos não estão para brincadeira.
Até esta terça, os
patrões não haviam
apresentado proposta
de reajuste. A única
exceção é o grupo das
montadoras, que teve
uma proposta de 10%
de reajuste aprovada
no último domingo.
Mas inclusive o
grupo 3, das autopeças, em negociação
nesta terça, dia 30,
não havia apresentado nenhum valor de
reajuste dos salários.
Dessa forma, a
palavra de ordem dos
metalúrgicos agora

Trata-se da
participação
na assembleia
da campanha
salarial e das
doações aos
funcionários
da Satúrnia
deve ser “pressão cotidiana sobre as empresas”. Muitas fábricas
da região de Sorocaba têm influência na
Fiesp e nos grupos patronais e, se quiserem,
podem agilizar as negociações.
No entanto, se a
campanha salarial não
virar assunto em todos
os setores das empresas ou se a assembleia
de domingo não for representativa, corremos
sério risco de ser enrolados ou até menosprezados pelos patrões.
Todos os metalúrgicos da região estão
convidados, sindicalizados ou não e independente do setor onde
trabalham.
A direção do Sindicato pede a quem participar da assembleia
que leve uma caixinha
de leite ou algum alimento não-perecível
para serem doados aos
funcionários da Sa-
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túrnia, que estão em
sérias dificuldades
financeiras por culpa,
única e exclusivamente, da empresa.
Há trabalhadores
da Satúrnia com salários atrasados há dois
meses. Os demais,
não vêem pagamento nem vale há mais
de um mês. Os convênios médico e de
farmácia foram cortados. Nem mesmo
cesta básica os funcionários estão recebendo da empresa.
Por problemas de
má administração e
descaso dos acionistas, a Satúrnia está
sem matéria-prima e
sem crédito no mercado. Até mesmo a
encomenda de uma
bateria de submarino
para a Marinha está
atrasada.
Diante desse cenário, o mínimo que
um metalúrgico consciente pode fazer, é
dar alguma contribuição, em dinheiro
ou alimentos, para
os companheiros da
Satúrnia. Há trabalhadores sem recursos até para comprar
leite e fraldas para os
filhos pequenos.
Saiba na Pág. 4
desta edição as formas de contribuir,
temporariamente,
com o sustento desses
companheiros
metalúrgicos.
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Foguinho

Oportunidade

Dirigente sindical Joselito Mansinho lidera
assembleia com trabalhadores da Omni

Aproximadamente
200 trabalhadores de
quatro empresas de pequeno porte instaladas
em Sorocaba conquistaram o PPR (Programa
de Participação nos Resultados) nos últimos
dias.
Conseguiram o be-

nefício os metalúrgicos
da Temsa, Rem Onix,
Bluetec e Omni. “A
união dos trabalhadores
foi muito importante
para que o PPR também fosse pago nessas
fábricas”, diz o dirigente sindical Joselito
Mansinho.

As negociações de
PPR ainda continuam
em várias outras empresas, principalmente
nas de pequeno porte.
Na próxima semana deverá haver assembleias
na Líder Plus e USR,
ambas de Araçoiaba da
Serra.

Sindicalizados terão desconto
na Ceagesp em Flor
Os metalúrgicos
sindicalizados e dependentes terão desconto de 50% na entrada da 10ª Ceagesp
em Flor, que acontece entre os dias 9 e
11 de setembro, das
9h às 18h, no pátio
do entreposto da Ceagesp de Sorocaba,
Parque Santa Izabel.
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, além de cursos
e atividades culturais.
A ONG Banco de
Alimentos, parceira
do Sindicato, vai participar comercializando o churrasco gaúcho
“Fogo de Chão”.

O
estacionamento do evento
será gratuito, mas
quem quiser colaborar com o Banco
de Alimentos e com
os funcionários da
Satúrnia (matéria na
pag. 4) pode doar
uma caixinha de leite no local.
A Ceagesp fica na
rua Terêncio da Costa Dias, 300, Parque
Santa Isabel.
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SEMANA DECISIVA
Uma assembleia neste
domingo, dia 4, às 9h, na
sede sindical de Sorocaba,
vai votar propostas salariais
para a categoria metalúrgica
ou decidir pela greve. Todos os metalúrgicos – sindicalizados ou não, de todos
os grupos patronais – estão
convidados a participar.
“A participação na assembleia vai medir até onde
podemos lutar por melhorias efetivas nos acordos,
como o aumento real de
salários”, afirma Ademilson
Terto da Silva, presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região.
A data-base dos metalúrgicos da FEM/CUT (período previsto em lei para início da Convenção Coletiva
anual) vence nesta quintafeira, 1º de setembro.
Dos sete grupos patronais metalúrgicos que estão
em campanha salarial, apenas o que reúne as montadoras de veículos apresentou acordo, que prevê 10%
de reajuste e abono de R$
2.500. O acordo é válido
por dois anos e foi aprovado nas regiões do ABC,

Fotos: Foguinho

Assembleia no domingo, às 9h, na sede sindical de Sorocaba, vai votar propostas de reajuste ou greve

A diretoria do Sindicato se organiza em equipes para realizar várias assembleias por dia; na foto, grupo Schaeffler, terça, dia 30

Taubaté e São Carlos no
final de semana. No ABC,
cerca 10 mil metalúrgicos
participaram da votação
domingo, 28.
Em Sorocaba (a exemplo de outras 11 regiões de
metalúrgicos da CUT no
estado) não há montadoras.
O cenário da região sorocabana deve mudar em 2012,
com o funcionamento da
Toyota.

Na Dana a assembleia foi dia 29

Inscrições para
informática
gratuita terminam
no dia 8

Na Apex Tool (antiga Cooper Tools) mobilização foi dia 29

Mobilizações locais
No início desta semana,
os trabalhadores da região
de Sorocaba intensificaram
a luta por acordos. Segunda
e terça, o Sindicato liderou
assembleias de mobilização
na Dana, grupo Prysmian,
Apex Tool, Jabil, grupo
Schaeffler e Syl.

no ABC, a luta é mais por
aumento real de salários e
avanços sociais do que por
abonos”, afirma João Farani, diretor do Sindicato em
Sorocaba e da FEM/CUT.
“A assembleia geral deste
domingo [dia 4], às 9h, vai
revelar o quanto a categoria
em Sorocaba e região está
disposta a lutar pela valorização dos salários e da própria
profissão de metalúrgico”,
conclui Farani. Leia mais
em: www.smetal.org.br

Sindicalista Ruth Cortinove em assembleia na Syl, dia 30

Valorização salarial
“A realidade das montadoras é diferenciada. Nos
demais grupos, inclusive

Metalúrgicos da Prysmian participaram de assembleia na segunda, 29

Na Jabil, Sindicato liderou mobilização na manhã de terça, dia 30

Participe da assembleia neste domingo e seja solidário
Leve caixinhas de leite ou alimentos não-perecíveis para serem doados aos metalúrgicos
da Satúrnia, que estão com salários atrasados há dois meses. Veja matéria na pág. 4.

Estão abertas e vão
até o próximo dia 8 as
inscrições para os cursos
de informática oferecidos
gratuitamente pelo Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba e Região.
Os cursos para turma
Adolescentes e Adultos
serão ministrados em todas as sedes: Sorocaba,
Piedade, Iperó e Araçariguama. Para turma da Terceira Idade as aulas serão
somente em Sorocaba.
Integrantes da comunidade também podem
se inscrever. Haverá sorteio se o número de inscritos superar o de vagas.
Em Sorocaba as inscrições podem ser feitas na
rua Júlio Hanser, 140, Lejeado, perto da rodoviária.
A sede de Sorocaba
também está com inscrições abertas para os
cursos de Auxiliar Administrativo e Inglês. Esses
cursos, porém, são pagos,
mas com preços especiais
para metalúrgicos sócios
e seus dependentes.
Contatos: Sorocaba
(15) 3334-5400; Iperó:
(15) 3226-1888; Piedade:
(15) 3334-2362 e Araçariguama: (11) 4136-3840.

Pág. 4 Edição 646
Agosto de 2011

Como colaborar

pedem contribuição da categoria
mio da empresa, que fica ao
lado da fábrica, na rua Aurélia Luiza M. Zanon, 600,
bairro Iporanga (atrás da
Johnson Controls). Vários
funcionários estão fazendo plantão na empresa, em
horário comercial, há cerca
de um mês, apesar de não
haver produção nem atividades comerciais.

Os 170 trabalhadores da
Satúrnia, em Sorocaba, estão passando por dificuldades financeiras devido aos
atrasos de pagamento e benefícios cortados pela empresa. Para obter o sustento
mínimo de suas famílias,
esses metalúrgicos pedem
contribuições em dinheiro e
alimentos à categoria.
As contribuições em dinheiro, de qualquer valor,
devem ser depositadas no
banco Bradesco, agência
0477, conta corrente 21903. Essa agência fica na avenida Itavuvu e a conta foi
aberta em nome do Sindicato dos Metalúrgicos, mas
quem vai administrar a distribuição dos recursos são
dois funcionários da própria
Satúrnia.
As contribuições em alimentos não-perecíveis devem ser levadas até o grê-

Situação da empresa
Sem matéria-prima há
meses e sem crédito no
mercado, a diretoria da Satúrnia afirma que está procurando novos acionistas
para reativar a produção da
baterias industriais e para
submarinos.
Enquanto isso, os 170
funcionários estão com salários atrasados, convênio
médico cortado, sem cesta
básica e outros benefícios.
Os trabalhadores estão sem

Em dinheiro (qualquer valor):

Entregar no grêmio da
Satúrnia. Rua Aurélia Luiza M.
Zanon, 600, bairro Iporanga,
Sorocaba.

•Banco Bradesco
•Agência 0477
•Conta 2190-3

Obs: As doações de leite em
caixinha serão muito bemvindas, para atender aos
filhos de funcionários

Mais informações:
(15) 3334-5409, das 8h às 12h e das
13h às 17h, de segunda a sextafeira (com Renato ou Othon - ambos
funcionários da Satúrnia)

Jesus Vicente

Trabalhadores da Satúrnia

Alimentos:

receber pagamento e vale há
até dois meses.
Mais problemas
Há também trabalhadores enfrentando cobranças
bancárias, porque a Satúrnia
não repassa os descontos de
empréstimos consignados
de funcionários há cerca
de dois meses para a Caixa
Econômica Federal.
“A colaboração da categoria nessa hora difícil é
fundamental. A maioria dos
funcionários é pai de família. São profissionais altamente gabaritados, alguns
com 20 ou 30 anos de empresa. Se estão parados, é
por culpa da empresa, não
deles”, ressalta Alex Sandro
Fogaça, diretor do Sindicato
e funcionário da Satúrnia.
Leia mais em www.smetal.org.br, digitar Satúrnia
na janela de pesquisa.

Funcionários fazem plantão na fábrica para evitar retirada de máquinas

Taça Papagaio
começa em setembro
Os times de futsal da
categoria metalúrgica interessados em participar
da 7ª Taça Papagaio devem imprimir a ficha de
inscrição que está disponível no site do Sindicato:

www.smetal.org.br
A ficha deve ser preenchida e enviada para o e-mail
juventude@smetal.org.br até
às 18h do dia 9. O torneio
tem início previsto para a 1ª
quinzena de setembro.

O time de futsal da Tecforja venceu o Barcelona
por 5 a 4 e levou o troféu de
campeão do 1º Torneio de
Futsal de Inverno da categoria. O jogo foi realizado
na quadra de esportes dos
metalúrgicos, que fica no
clube de campo da categoria, no Éden, em Sorocaba.
Além do troféu de campeã, a Tecforja também
teve o goleiro menos vazado da competição: Fábio
Nery, que sofreu apenas
1,6 gols por partida, em
média.
Já o artilheiro saiu do
time do Barcelona; Ronaldo Victor marcou 15 gols
em nove partidas disputadas. O vice-artilheiro foi
Douglas Rodrigues, da ZF
Lemforder, que marcou 10
vezes.

Fotos: Foguinho

Tecforja vence 1º torneio de futsal de inverno da categoria
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(foto 1) Time da Tecforja posa para foto de campeão; (foto 2) Tecforja marca em cobrança de pênalti; (foto 3) Barcelona é a vice-campeã; (foto 4) Ronaldo Victor, o artilheiro com 15 gols; (foto 5) Fábio Nery, o goleiro menos vazado.

