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Categoria unida
faz acontecer

Foguinho

Protesto de metalúrgicos em Sorocaba reúne 8 mil trabalhadores e pressiona patrões por novas propostas de acordo coletivo

O ato público dos metalúrgicos de Sorocaba nesta
terça-feira, dia 13, deu exemplo de unidade e coragem de
uma categoria profissional na

luta por melhores salários e
respeito aos seus direitos nas
fábricas e na sociedade.
Os metalúrgicos estão em
campanha salarial. A pauta de

reivindicações foi entregue
aos patrões em julho, mas somente na semana passada os
grupos patronais começaram
a apresentar propostas de re-

ajuste, ainda bem abaixo das
expectativas da categoria.
Nos últimos dias, após
protestos de metalúrgicos
em algumas regiões do esta-

do, especialmente na região
de Sorocaba, os empresários
finalmente começaram a ter
pressa em apresentar novas
propostas de acordo. PÁG. 3

Na Câmara
Municipal,
Izídio apóia luta
metalúrgica

Sindicato quer
saber quem
chama PM
às fábricas

Case trata
campanha salarial
com opressão
e abusos

G3 oferece 8,9%
de reajuste e
recebe aviso
de greve

Paralisações
por fábrica
começaram
nesta quarta

PÁG. 3

PÁG. 5

PÁG. 5

PÁG. 6

PÁG. 4

ASSEMBLEIA DOMINGO
Todos os metalúrgicos da região estão convidados (sócios
ou não) para uma assembleia decisiva da campanha salarial
neste domingo, dia 18, às 9h, na sede do Sindicato em Sorocaba.

Quem participar vai decidir, pela categoria toda, se aprova ou
rejeita eventuais propostas de reajuste salarial. Também pode
haver votação de greve por tempo indeterminado.
PÁG. 6
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TEM o que?
Fato: o ato público dos metalúrgicos
de Sorocaba nesta
terça, 13, foi altamente participativo
e pacífico. A Polícia
Militar não registrou
nenhuma ocorrência
durante as mais de
três horas de manifestação, que reuniu
uma multidão de 8
mil trabalhadores.
Fato 2: após o ato, as
negociações começaram a avançar um
pouco.
A cobertura da
maioria das TVs, rádios, jornais e na internet foram ótimas,
por serem isentas,
precisas e tratarem
do assunto do dia,
que traz desdobramentos para o futuro
da região: a reivindicação salarial dos
metalúrgicos. Foram
os casos dos jornais
do Cruzeiro do Sul e
Diário de Sorocaba,
da rádio Cruzeiro,
rádio Jovem Pan,
TV Sorocaba, entre
outras.
Enquanto isso,
o jornal Bom Dia
destacou o suposto “sofrimento” dos
motoristas devido à
lentidão do trânsito
na avenida Independência.
Já a reportagem
da TV TEM, exibida no telejornal da
hora do almoço, deu

foi uma
cobertura
jornalística
preguiçosa e
tendenciosa.
Levar esse
produto ao
ar foi uma
decisão editorial
estúpida
vexame completo. A
gravação exibida foi
rasa, parcial e desprezou as reivindicações
da maior categoria
profissional da região.
O repórter da TV
não se dignou a chegar perto do carro de
som onde estavam as
lideranças do movimento, não utilizou de
entrevistas com trabalhadores que estavam
ali lutando por melhorias, não gravou
manifestações de motoristas que passaram
pelo local acenando
em apoio ao movimento.
Parece até que o
repórter não estava lá.
Mas estava. Parado
feito poste no canteiro
da avenida. Um poste que ganhava vida,
queixo erguido e microfone em punho,
para dar o bote em
eventuais motoristas
descontentes que pas-
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sassem ao seu lado.
Enfim, foi uma
cobertura jornalística preguiçosa e
tendenciosa. Levar
esse produto ao ar
foi uma decisão editorial estúpida.
A emissora não
calculou número de
pessoas envolvidas
na razão do ato público. Somos 44 mil
metalúrgicos na região. Multiplicando
esse número pela
média de 3,5 integrantes por família,
temos mais de 150
mil pessoas diretamente interessadas
no desfecho da campanha salarial, todos
potenciais consumidores de informações e propagandas
veiculadas pela TV,
que desrespeitou o
movimento dos trabalhadores.
Mas, para não generalizar, nem todos
os profissionais da
TV Tem são assim.
Possivelmente, o dia
13 possa ser considerado até um caso
isolado.
Mas aquela matéria, vinda de uma
emissora que propaga que ela “TEM
Notícias”, é uma
vergonha. Os metalúrgicos devem se
sentir excluídos do
slogan “A TV que
TEM você”.

Trabalhadores da
Satúrnia continuam
em dificuldades
Os funcionários da
Satúrnia, fabricante de
baterias parada há meses e sem perspectiva
de voltar a produzir,
continuam arrecadando alimentos e dinheiro
para ajudar na sobrevivência dos funcionários e seus familiares.
Sem pagamento, sem
convênio médico e farmácia, muitos estão em
dificuldades.
Recentemente
a
empresa pagou o vale
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Dinheiro
As contribuições
em dinheiro devem ser
depositadas no Bradesco, agência 0477,
conta corrente 2190-3.
Mais informações
pelo (15) 3334-5409,
no horário comercial,
com Renato ou Othon.

Cursos

Representantes de todos
os times que se inscrevem
para a disputa da 7ª Taça Papagaio de Futsal da categoria
metalúrgica estão convidados
a participar do congresso técnico, dia 23 de setembro, às
19h, na sede do Sindicato em
Sorocaba. O congresso vai definir chaves, datas e todos os
demais itens do regulamento
que deverá reger o torneio.

O Sindicato está com matrículas abertas para o curso
de inglês na turma de sábado.
O agendamento deve ser feito
pelo telefone 3013-8252, de
segunda a sexta, das 8 às 18h,
ou pelo email: ingles.sindicato@globomail.com. Para
sócios e dependentes a taxa
de inscrição custa R$ 10 e a
mensalidade R$ 60.
O curso de auxiliar administrativo e de AutoCAD
também estão com inscrições
abertas com desconto especial para sócios. Informações
pelo telefone 3334-5428.

Sede Sorocaba:
Rua Júlio Hanser, 140.
Tel. (015) 3334-5400

Sede Regional Araçariguama:
Rua Santa Cruz, 260, Centro.
Tel (11) 4136-3840

Alimento
As doações devem
ser feitas no grêmio da
empresa, na rua Aurélia Luiza M. Zanon,
600, bairro Iporanga

(atrás da Johnson Controls), ou na sede do
Sindicato, na rua Júlio
Hanser, 140, Lajeado,
perto da rodoviária.

Taça Papagaio

Informativo semanal do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região

Sede Iperó:
Rua Samuel Domingues, 47, Centro.
Tel. (15) 3266-1888

do mês passado, mas
a situação dos funcionários é de abandono
pelos empresários.
Para ajudar os trabalhadores, o Sindicato promove campanha
de arrecadação de alimentos e dinheiro.

Aviso importante
Todas as pessoas
que receberem comunicado do INSS, onde
as empresas contestam
a CAT (Comunicado
de Acidente de Trabalho) para transformar
o Auxílio Acidente em
Auxílio Doença, devem procurar imediata-

mente a advogada cível
do Sindicato para que
ela conteste a manifestação da empresa e
assegurare o direito do
empregado.
Ao receber a carta,
a pessoa deve anotar
a data do recebimento
[na própria carta] e de

imediato, procurar a
advogada, pois o prazo é de apenas 30 dias
para a contestação e a
advogada precisa de
tempo para elaborar
uma boa defesa e garantir o direito do trabalhador. Para sócios, o
atendimento é gratuito.

Informações do Departamento Jurídico
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Ademilson Terto da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, durante encerramento do ato

Paulo Andrade

Valmir Marques, presidente da FEM, também participou da manifestação

O metalúrgico e vereador Izídio de Brito participou do ato...

Mobilização chega
à Câmara Municipal
A mobilização dos trabalhadores metalúrgicos por
reajuste salarial chegou à
tribuna da Câmara de Vereadores de Sorocaba na manhã
da última terça, dia 13.
O vereador Izídio de Brito (PT), que também é metalúrgico, usou a tribuna da
Casa para falar do ato público que a categoria havia acabado de promover em uma
área pública no começo da
avenida Independência, próxima à rodovia Castelinho.
Para Izídio, o ato ocorreu
por descaso dos patrões. “Os
metalúrgicos entregaram a
pauta de reivindicações dia
21 de julho, mas até o momento [os patrões] não fizeram nenhuma proposta satisfatória”, disse o vereador.
No plenário, o parlamentar explicou que utilizava a
tribuna “para mostrar a esta
Casa [a Câmara Municipal]

Foguinho

o presidente da Federação
Estadual dos Metalúrgicos
da CUT (FEM/CUT), Valmir Marques, o Biro-Biro,
que participou do ato.
O Sindicato promete
novos protestos esta semana caso as negociações não
avancem.

Foguinho

Mais de oito mil metalúrgicos de Sorocaba pararam
a produção nas fábricas por
mais de três horas na manhã
desta terça-feira, dia 13, para
exigir que os empresários
apresentem propostas salariais para a categoria.
Os trabalhadores começaram a se concentrar
às 5h30 em um terreno no
início da avenida Independência, zona industrial de
Sorocaba, para participar
do ato público liderado pelo
Sindicato dos Metalúrgicos. Às 6h teve início uma
assembleia com participação de lideranças políticas
e sindicais da região. O ato
terminou às 9h e os trabalhadores foram para as fábricas
retomar a produção.
Os metalúrgicos reivindicam reajuste salarial superior a 10%. Até agora, os
grupos patronais da Fiesp
ofereceram entre 8% e 9%
de reajuste.
“Os metalúrgicos da CUT
no estado de São Paulo vão
continuar sendo referência
de conquistas, como sempre
foram, por conta da capacidade de luta e de mobilização como esta demonstrada
hoje pelos metalúrgicos de
Sorocaba e r egião”, afirmou

Foguinho

PROTESTO EM SOROCABA
REÚNE 8 MIL METALÚRGICOS

...e levou a discussão para a Câmara Municipal de Sorocaba

e aos telespectadores da TV
Legislativa que a categoria

metalúrgica está mobilizada
em busca dos seus direitos”.
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(veja matéria na página 5).
As paralisações nas outras duas empresas duraram
duas horas cada. Na Edscha
o protesto começou às 14h e
terminou às 16h. Na Dana,
das 15h30 às 17h30.
Novos protestos podem
ocorrer ainda esta semana
na categoria. Domingo, dia
18, às 9h, os metalúrgicos
se reúnem na sede do Sindicato para analisar eventuais
propostas de acordo ou votar paralisação por tempo
indeterminado.

Metalac – PM faz frente da fábrica parecer estacionamento do quartel; trabalhadores (foto menor) aprovam a paralisação

Foguinho

A demora dos patrões
em apresentar propostas
salariais resultou em paralisações de trabalhadores nas
empresas Metalac, Edscha
e Dana, todas em Sorocaba,
nesta quarta-feira, dia 14.
As três fábricas fazem parte
do Grupo 3 na Fiesp.
A Metalac ficou parada
das 6h às 9h. A presença
desnecessária de 12 viaturas
da polícia [8 motos e 4 carros] para interferir na manifestação sindical aumentou
a revolta dos trabalhadores

Foguinho

Foguinho

Produção para por até 3 horas
na Metalac, Edscha e Dana

Foguinho

Edscha – Trabalhadores também pararam por duas horas

Edscha – União de todos é que fortalece toda a categoria

Mobilização na Case
Depois de tentar coibir a
participação dos trabalhadores no ato público de terçafeira (veja matéria na página 3), a CNH/Case, também
em Sorocaba, enfrentou
mais uma assembleia de
mobilização nesta quarta,
dia 14.
Na assembleia, além da
campanha salarial, os diretores do Sindicato pediram
unidade dos metalúrgicos

para enfrentar os atos antissindicais, perseguições, assédio moral e demissões arbitrárias que tem acontecido
na fábrica recém instalada
na cidade.
“Os casos de abusos na
Case serão encaminhados
aos órgãos competentes e
combatidos com vigor pelo
Sindicato”, afirma João
Evangelista de Oliveira,
secretário-geral da entidade.

Dana – Outra empresa que enfrentou mobilização nesta quarta-feira
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POR QUE TANTA POLÍCIA

Metalac - PM desperdiça trabalho de mais de quinze policias em assembleia pacífica

Foguinho

O Sindicato dos Metalúrgicos vai questionar o comando da Polícia Militar de
Sorocaba o porquê do envio
de tantos policiais às assembleias de trabalhadores metalúrgicos.
Na manhã desta quarta
[14], por exemplo, os funcionários da Metalac foram
surpreendidos com nada menos que 12 viaturas; oito motos e quatro carros.
“Pessoas de confiança de
dentro da empresa nos garantiram que não chamaram
a polícia. Se eles não chamaram, então como havia tanta
polícia lá?” Questiona o vereador e dirigente sindical
Izídio de Brito (PT).
O Sindicato já flagrou,
inclusive, em outras ocasiões, policiais interrogando
trabalhador se ele queria participar da assembleia ou entrar para fábrica. “Além de
intimidar o trabalhador, isso
não é papel da polícia”, critica Ademilson Terto da Silva,
presidente do Sindicato.

Foguinho

nas assembleias dos trabalhadores?

Foguinho

Policiais mostram ostensividade na portaria da Case. Enquanto PM manda batalhão à porta de fábricas, cidade fica desprotegida

CNH/CASE

Trabalhadores
dão exemplo,
empresa vexame
A direção da CNH/Case
continua colecionando maus
exemplos durante esta campanha salarial. A maioria dos
seus funcionários, no entanto, tem dado bons exemplos.
O primeiro vexame da
empresa foi durante assembleia de mobilização, em 17
de agosto, quando a empresa
chamou a polícia. Um verdadeiro batalhão da PM foi
deslocado para a portaria da
fábrica, irritando os trabalhadores.
Durante o ato de terçafeira [13] outra patifaria da

fábrica. Para evitar que os
funcionários participassem
da manifestação, a empresa
desviou a rota dos ônibus.
Mas grande parte dos trabalhadores, ao saber do ato,
ficou na portaria da fábrica
e não entrou para o trabalho enquanto a manifestação
não terminou.
Nesta quarta mais um
bom exemplo dos funcionários, que participaram de
mais uma mobilização da
campanha salarial na porta
da empresa. (leia mais na
página 4.)
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Todos os metalúrgicos
da região, sindicalizados
ou não, estão convidados
para uma assembleia decisiva da campanha salarial
neste domingo, dia 18, às
9h, na sede do Sindicato
em Sorocaba.
As bancadas de negociação da FEM/CUT e dos
patrões estão se reunindo
várias vezes esta semana.
Ao mesmo tempo, mobilizações de metalúrgicos
têm acontecido em diversas regiões do estado.
Caso haja propostas de
acordo, elas serão apresentadas aos trabalhadores
e votadas no domingo. Se
não houver propostas sérias por parte dos patrões, a
categoria pode decidir pela
greve por tempo indeterminado.

Paulo Andrade

Assembleia domingo vai
aprovar propostas ou greve

No último domingo, dia 4, trabalhadores aprovaram as manifestações que estão ocorrendo esta semana; na foto, João Farani no ato de terça-feira

Grupo 3 propõe 8,9% de reajuste e Trabalhadores da Draka,
FEM entrega comunicado de greve Draktel e Telcon recusam

Foguinho

hora-extra no feriado

Os funcionários das
metalúrgicas
Draka,
Draktel e Telcon, empresas de um mesmo grupo
e todas instaladas na zona
industrial de Sorocaba, se
recusaram a fazer horaextra no feriado de 7 de setembro.
Os principais motivos
da recusa foram a campanha salarial e o excesso de
horas-extras que a fábrica

vem exigindo ultimamente.
“O trabalhador deve
entender que em vésperas de campanha salarial,
principalmente, ele não
deve fazer hora-extra. Se
você elevar o estoque da
fábrica, qual a preocupação dela em atender as reivindicações do trabalhador?”, enfatiza o dirigente
sindical João de Moraes
Farani.

Em negociação da campanha salarial na manhã
desta terça-feira, dia 14, os
patrões do Grupo 3 ofereceram reajuste salarial de
8,9% aos trabalhadores. A
Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT (FEM)
rejeitou a proposta e entregou um comunicado de greve à bancada patronal.
Dia 15 os patrões do G3
se reúnem em assembleia na
Fiesp e voltam a negociar

com a FEM/CUT na sextafeira, dia 16, às 9h.
Grupos 8 e 10
Na segunda-feira [13] as
rodadas de negociações
foram com os Grupos 8 e
10, que propuseram, respectivamente, 8,5% e 9,55%
de reajuste. Ambas as propostas foram rejeitadas pela
FEM, que também deve ter
novas rodadas de negociações com o Grupo 2 e com

as Fundições esta semana.
“As propostas patronais
melhoraram um pouco. Poucos dias atrás o índice era de
8%. Mas os patrões vão ter
que melhorar bem mais esta
semana, pois nós reivindicamos reajuste superior a
10%”, afirma João Farani,
dirigente do Sindicato em
Sorocaba e da FEM/CUT.
Veja relação de grupos
patronais no site www.smetal.org.br

Foguinho

Grupo ZF, que pertence ao Grupo 3. Participação dos trabalhadores é determinante para se fechar bons acordos

Excesso da horas-extras e campanha salarial motivam volta para casa
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Além das paralisações
pela campanha salarial nesta quarta, dia 14, que envolveram trabalhadores da
Metalac, Edscha e Dana, da
mobilização na Case também nesta quarta e do ato
público de 8 mil metalúrgicos na terça, dia 13, o Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba e Região liderou
assembleias de mobilização
na Metso e na Enertec esta
semana.
Os protestos da categoria
por acordo salarial vêm se
intensificando a cada semana. Além das ações sindicais
desta semana, logo após a
distribuição da Folha Me-

talúrgica anterior, que começou a ser entregue no dia
6, o Sindicato contou com a
adesão de milhares de metalúrgicos em assembleias nas
empresas Heller, Jaraguá,
ZF, Difran e Wobben .
Nas semanas anteriores,
o Sindicato já havia liderado mobilizações pela campanha salarial na Prysmian,
Bardella, Tecsis, Tecforja,
CNH/Case, Grupo Schaeffler, Dana, Apex Tool, Syl
freios, Jabil, YKK, Metalvic
e na Edscha.
Veja, nas próximas páginas, fotos das mobilizações
mais recentes de metalúrgicos na região de Sorocaba.

Fotos: Foguinho

Mobilizações nas fábricas se
intensificam a cada semana

Wobben

Heller

Jaraguá

Gr upo ZF

Difran

Metso

Metso

Difran
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Sindicato
agradece apoios
e participações

Foguinho

Imagens do Ato Público dos
Metalúrgicos na zona industrial
de Sorocaba na última terça-feira

Foguinho
Paulo Andrade

Foguinho

Paulo Andrade

Foguinho

Foguinho

A diretoria do Sindicato
dos Metalúrgicos agradece a
presença e o apoio dos parceiros que colaboraram para
a grande mobilização da categoria no último dia 13 de
setembro.
Entre esses apoios, a diretoria destaca o deputado
Hamilton Pereira, os vereadores Izídio de Brito e Francisco França (ambos do PT),
o Sindicato dos Condutores
de Veículos, Sindicato dos
Trabalhadores no Vestuário,
Sindicato dos Papeleiros,
Sindicato dos Têxteis e Subsede da CUT, Associação
dos Metalúrgicos Aposen-

tados (Amaso), entre outras
lideranças e entidades representativas de Sorocaba.
A direção sindical também agradece a presença de
Valmir Marques, Biro-Biro,
presidente da FEM/CUT; e
de dirigentes sindicais metalúrgicos das regiões de Itu e
Salto.
Mas o principal agradecimento é aos milhares de metalúrgicos que demonstraram consciência e coragem
ao participar do ato. Esses
trabalhadores são sempre os
responsáveis pelas conquistas que beneficiam toda a
categoria.

