Campanha Salarial 2011

Quinta tem assembleia

sobre o grupo 3

na sede do sindicato

Foguinho

Todos os metalúrgicos de autopeças, forjarias e fábricas de parafusos na região de
Sorocaba estão convidados. Haverá votação sobre proposta de acordo estadual para o G3.
Assembleia nesta quinta-feira, dia 6 de outubro, às 18h, na sede do Sindicato em Sorocaba

Todos os metalúrgicos do G3, inclusive das fábricas que já têm acordos, estão convidados para assembleia nesta quinta, às 18, no Sindicato em Sorocaba

Continuam as
negociações
por fábrica
Não há assinatura nem
pré-assinatura do Sindicato
dos Metalúrgicos de Sorocaba
e Região com os grupos patronais 2, 8 e Fundição, que alegam já ter assinado um acordo
estadual. Para os metalúrgicos
desses grupos de fábricas na
região de Sorocaba, continuam as negociações por empresa para conquistar reajustes
superiores a 10% ou abonos.
Já o grupo 10, até terçafeira, 4, sequer havia apresentado proposta básica estadual
PÁG. 3
para a FEM/CUT.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região
não firmou nenhum acordo estadual com os grupos
patronais sobre reajuste de
salários. Conforme anunciado há semanas, a direção sindical tem priorizado
as negociações por fábrica para conquistar reajustes
superiores a 10%.
Na semana passada, o Sindicato fez apenas uma préassinatura do acordo para assegurar as cláusulas sociais
da convenção coletiva de trabalho no grupo 3, enquanto
as negociações continuam
acontecendo por fábrica na
região de Sorocaba. Mas essa
pré-assinatura na convenção
do G3 só terá validade se a
assembleia aprovar a proposta nesta quinta-feira.
Mesmo que a convenção
seja aprovada, continuam valendo os reajustes negociados
por fábrica que forem superiores à proposta estadual. PÁG. 3

Mais de 26 mil metalúrgicos da região
já conquistaram acordos salariais

Na autopeças Honeywell (antiga Jurid) greve
entrou no 9º dia nesta terça-feira, dia 4

Acordos têm sido firmados com empresas de
todos os grupos. Na foto, Dental Morelli (G10)

Em duas semanas, o Sindicato
dos Metalúrgicos negociou acordos,
aprovados por assembleias de trabalhadores, com 70 empresas da região.
Mais de 26 mil metalúrgicos já foram
beneficiados com reajustes salariais
superiores a 10% ou abonos salariais.
As negociações continuam em outras empresas. Houve casos de paralisações para conquistar acordos. As
fábricas Honeywell e Nova Tamboré,
ambas em Sorocaba, continuavam em
greve até a noite desta terça, dia 4. A
categoria é formada por 44 mil trabaPÁG. 4
lhadores na região.
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Depois de não
aceitar a proposta
dos patrões de 10%
de reajuste salarial
e iniciar uma busca
de reajuste maior
de fábrica por fábrica, o Sindicato
dos
Metalúrgicos
já conseguiu fechar
acordo em mais de
70 empresas, que
empregam aproximadamente 26 mil
trabalhadores, mais
da metade da categoria (leia mais na
página 4).
Essa vitória, ainda que parcial, só foi
possível porque os
trabalhadores estiveram unidos e deram
apoio ao Sindicato.
Em alguns casos,
além do aumento
ficar superior aos
10%, os trabalhadores também conquistaram abono salarial.
Essa
unidade,
contudo,
precisa
continuar,
afinal,
pelo menos outros
18 mil metalúrgicos
ainda continuam em
busca de um reajuste superior aos 10%
oferecidos pelos patrões.
Mas é bom lembrar, também, que a
mobilização de uma
categoria não pode
ser exercida somente
durante a campanha
salarial. Os metalúr-

Essa
mobilização
mostra que os
trabalhadores
e o Sindicato
estão no
caminho certo
em busca de
conquistas
gicos devem se manter unidos durante
todos os dias do ano.
Somente desta forma
conseguirão impedir
desmando contra eles
e seus companheiros
de fábrica.
No chão de fábrica
onde os trabalhadores
mantêm unidade, o
grau de assédio moral é menor, a pressão
por horas extras diminuem e os atos arbitrários dos chefes são
bastante reduzidos.
Além disso, em fábrica unida, a conquista
de reajuste durante a
campanha salarial sai
com bem menos dificuldade.
Por outro lado,
onde não há união, os
trabalhadores sofrem
bem mais e, durante
a campanha salarial,
o aumento sempre é
menor e mais difícil
de ser conquistado.
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Outro
aspecto
importante que o
Sindicato observou
ao longo desta campanha salarial foi o
grau de participação
dos
metalúrgicos
internautas. O número de acesso aos
vídeos e páginas da
web [www.smetal.
org.br] cresceu vertiginosamente, além
dos
comentários
postados no site.
Essa mobilização
mostra que os trabalhadores e o Sindicato estão no caminho certo na busca
de conquistas.
Mas é importante
lembrar que milhares de metalúrgicos ainda estão em
busca de aumento
salarial. Por isso, a
unidade de toda a
categoria, inclusive
dos que já conquistaram reajuste, é de
extrema importância para que todos
- seja ele de grande
ou de pequena empresa - conquistem
um bom aumento
salarial e garantam
avanços nas cláusulas sociais.
A campanha salarial de 2011, portanto, continua e o
Sindicato conta com
a sua participação
para que ampliemos
esta vitória.
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O vereador metalúrgico Izídio de Brito
(PT) lançou no último
dia 25 uma campanha
– via abaixo-assinado
– pela construção de
um Hospital Municipal em Sorocaba no
ano que vem.
Para se tornar um
projeto de lei de iniciativa popular o abaixoassinado precisa receber 20 mil assinaturas,
o equivalente a 5% do
eleitorado sorocabano.
Nos próximos dias
o vereador e seus
apoiadores vão promover um mutirão
para coletar assinaturas em vários pontos
da cidade.
Para assinar o documento, a pessoa
deve ser maior de 16
anos de idade e ter título de eleitor de Sorocaba.
Com 20 mil assi-

Foguinho

Empenho

Vereador metalúrgico
lança abaixo-assinado
por hospital municipal

Iniciativa precisa de 20 mil adesões para tramitar na Câmara

naturas o documento
se torna uma proposta de lei e passa a valer como um projeto
apresentado por um
vereador. “A diferença
é que ele [projeto] já
vem com o aval de 20
mil pessoas. Isso facilita na hora da votação
no plenário e na hora
do prefeito sancionar
a lei”, explica o vereador.
Izídio já teve uma
emenda sobre o Hos-

pital Municipal aprovada nas LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias), em junho.
“Sorocaba cresce a
cada dia e o número de
leitos – nos hospitais
públicos – continua
o mesmo há tempos.
Ano que vem o município terá uma receita
de R$ 1,5 bilhão e a
saúde não pode ficar
de fora desse orçamento bilionário”, justifica Izídio.

Como aderir
Câmara Municipal de Sorocaba
Gabinete 14
Sindicato dos Metalúrgicos
Rua Julio Hanser, 140 - Lajeado
Internet
www.izidiopt.com.br - Depois de fazer download do abaixo-assinado, a
pessoa deve imprimi-lo e preenchê-lo
com adesões de familiares e amigos, e
em seguida, entregar o documento no
gabinete do vereador ou no Sindicato
dos Metalúrgicos.
Mais informações: (15) 9749-0491

Taça Papagaio prossegue domingo
Dez jogos movimentam a 2ª rodada da
Taça Papagaio no próximo domingo, dia 9.
As partidas serão disputadas no ginásio de
esportes dos metalúrgicos, que fica no clube
de campo da categoria,
no Éden.
Esta é a 7ª edição do
torneio, que reúne 58 times formados por metalúrgicos associados
ao Sindicato.

Confira os jogos da rodada do dia 9
8h30

FC Real Madri (VMX)

X

Atlanta

9h10

Madrugada

X

Nacional

9h50

Juventus

X

Gerdau Futsal

10h30

JCB do Brasil

X

Bom de Copos FC

11h10

Canela Seca DF

X

Scherdel do Brasil

13h45

Wida

X

Amigos do Vitão

14h35

Unidos da ADC Johnson

X

Prysmian

15h15

Moto Peças

X

Gespon

15h55

Fúria

X

Apex Tool Group

16h35

Temsa

X

Tabajara
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Todos os metalúrgicos de
empresas do Grupo 3 (autopeças, forjarias e fábricas de
parafusos) estão convidados
para uma assembleia sobre
a campanha salarial nesta
quinta-feira, dia 6, às 18h,
na sede do Sindicato em Sorocaba.
Ao contrário do que algumas empresas vêm divulgando, ainda não há acordo
estadual firmado entre o Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba e Região e o Grupo 3. Na semana passada,
representantes do Sindicato
local estiveram em São Paulo, juntamente com outros
sindicatos da FEM/CUT, e
fizeram uma pré-assinatura.
No entanto, essa préassinatura de Sorocaba só
terá validade se a proposta
de acordo for aprovada em
assembleia nesta quinta. O
Sindicato possui documento
jurídico estabelecendo essas
condições.
Acordos por fábrica
Outra informação impor-

Foguinho

Quinta tem assembleia
com metalúrgicos do g3

A decisão, nesta quinta-feira à noite, no Sindicato, de validar ou não um acordo estadual com o G3 terá caráter coletivo. Participe

tante é que a eventual assinatura de um acordo estadual não prejudica em nada os
acordos locais firmados por
fábrica. Em resumo: vale

sempre o acordo mais vantajoso para os trabalhadores
(local ou estadual).
Mesmo os metalúrgicos
do G3 em empresas que

já têm acordos (como ZF,
Schaeffler, Dana, entre outras) estão convidados para
a assembleia. Além dos reajustes salariais, serão discu-

tidas também as cláusulas
sociais da Convenção Coletiva de Trabalho, que terá
validade inclusive para os
acordos locais.

Jesus Vicente

Negociações nos grupos 2, 8 e Fundição

Trabalhadores enfrentaram truculência da CNH/Case e participaram de assembleia no dia 3

O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região não assinou acordos
estaduais com as empresas
dos grupos 2, 8 e Fundição.
Alguns sindicatos filiados à
FEM/CUT assinaram esses
acordos na semana passada,
mas não foi o caso de Sorocaba, que está priorizando
as negociações por fábrica.
Em diversas fábricas
desses grupos na região já
há acordos com reajustes
superiores ao previsto no
documento estadual, que se
limita a 10% de reajuste e
sem nenhum abono.
Sem acordo
Diferente no Grupo 3
(matéria acima), nos Grupos 2, 8 e 10 não há nem
mesmo uma pré-assinatura
de acordo estadual por parte de Sorocaba. Portanto,
não há previsão de término
da campanha salarial nesses
casos.

Já o Grupo 10 não apresentou nem mesmo proposta estadual de acordo.
A expectativa da Federação
Estadual dos Metalúrgicos
da CUT (FEM/CUT) é que
essa proposta seja apresentada nos próximos dias.
Devido ao impasse nesses grupos patronais, a
assembleia em Sorocaba
nesta quinta-feira será destinada exclusivamente aos
metalúrgicos do Grupo 3.
A data-base dos metalúrgicos da FEM/CUT, incluindo Sorocaba e região,
venceu no último dia 1º de
setembro.
FEM/CUT
“O Sindicato em Sorocaba tem total apoio da Federação para buscar conquistas por fábrica, de acordo
com a realidade e a mobilização da categoria”, afirma
Valmir Marques, Biro-Biro,
presidente da FEM/CUT.

Como estão organizados
os grupos patronais
Os empresários metalúrgicos
estão organizados em sete grupos
patronais na Fiesp (a maioria dos
grupos reúne vários sindicatos patronais). Confira quais;
• 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 10 (lâmpadas, equipamentos odontológicos, iluminação, material bélico, entre outros).
EM SOROCABA
Em Sorocaba, ainda não há
montadoras. No grupo 3, a assembleia nesta quinta vai decidir se o
Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região assina ou não o
acordo estadual. Nos demais grupos, o Sindicato local continua negociando fábrica por fábrica para
obter reajustes superiores a 10%
ou abonos.
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Colônia de férias
Os metalúrgicos sócios
interessados em ocupar a
Colônia de Férias da categoria em novembro devem
comparecer até o dia 14 de
outubro na secretaria do sindicato, com a carteirinha de
sócio, das 8h30 às 18h.
Sempre que o número de
inscritos superar o de vagas
haverá sorteio.
O valor da diária é R$
5,00 para sócios e dependentes. Convidados (é permitido
no máximo três) pagam R$
15,00. Menores de 12 anos
de idade e maiores de 65 não
pagam.

Clube de Campo
As piscinas do Clube de
Campo dos Metalúrgicos em
Sorocaba, no bairro Éden, já
estão funcionando para o início da alta temporada.
O clube fica aberto de
quarta a sexta-feira, das 9h
às 20h30; e aos sábados e
domingos das 9h às 18h.
O exame médico, necessário para freqüentar as
piscinas, deve ser feito no
local aos sábados, domingos
e feriados, das 10h às 15h, e
custa R$ 6 por pessoa.
Mais informações pelo
telefone (15) 3225-3377.

Juntas, essas empresas empregam aproximadamente 26 mil trabalhadores, mais da metade da categoria
Mais de 26 mil metalúrgicos de 70 empresas já conquistaram acordos salariais
em Sorocaba e região. Entre
os acordos firmados estão
grandes e pequenas empresas.
A categoria é formada por 44
mil metalúrgicos na região.
Mas em duas empresas Honeywell e Nova Tamboré
- as negociações emperraram e os funcionários estão
em greve.
Na Honeywell, fabricante de autopeças instalada na
zona industrial de Sorocaba,
a paralisação entrou no 9º
dia nesta terça-feira, dia 14.
Na Nova Tamboré, fabricante de perfis de alumínio
instalada no Cajuru, Sorocaba, a paralisação começou
na sexta-feira, dia 30.
O Sindicato continua
aberto às negociações.
Negociações continuam
As negociações salariais
por fábrica continuam em
Sorocaba e região. Na grande maioria dos acordos aprovados pelos metalúrgicos até
o momento, os reajustes ficaram acima dos 10%. Nas
empresas onde esse índice
ficou na fixa dos 10%, os
trabalhadores conquistaram
abonos salariais.
Há também empresas
onde o reajuste foi superior

Trabalhadores da Apex Tool (antiga Cooper Tools) estão entre os 26 mil que já conquistaram acordos salariais

Na Nova Tamboré, a greve começou na sexta-feira, dia 30

Metalúrgicos da Dana aprovam proposta

a 10% e os trabalhadores
conquistaram abono salarial. Os índices dos reajustes
e os valores dos abonos por
fábrica ainda não são divulgados para não prejudicar as
diversas negociações que es-

integra a nossa base sindical,
conquiste bons acordos”, diz
Ademilson Terto da Silva,
presidente do Sindicato.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba abrange
14 cidades da região.

Site na internet mantém
categoria informada
O website do Sindicato,
www.smetal.org.br cumpriu com eficiência a função
de manter os metalúrgicos
informados sobre a campanha salarial deste ano.
Com a não-circulação da
Folha Metalúrgica (texto
ao lado) os trabalhadores
puderam saber das notícias
pelo site, que foi atualizado
diariamente, sempre priorizando informações da campanha salarial.
Além de informar, o site
ainda permitiu que um grande número de metalúrgicos se manifestasse sobre a
campanha. Com exceção de
alguns comentários de mágoa e outros deselegantes,
a maioria dos internautas se

Foguinho

No próximo dia 30, a partir do meio dia, acontecerá o
almoço beneficente “Fogo de
Chão” com renda revertida
para o Banco de Alimentos.
O evento será realizado na
Enertec (Johnsons Controls).
O convite individual custa R$25,00 e terá no cardápio carne de porco, costela,
feijão gordo, arroz, salada
e farofa. As bebidas serão
vendidas
separadamente.
A realização é do Sindicato
dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região. Mais informações com Marcelo: (15)
3334-5434 ou 9135-1102

Foguinho

“Fogo de Chão”

Metalúrgicos de 70 fábricas já
conquistaram acordo salarial

Jesus Vicente

NOTAS

informou, colaborou e elogiou a atuação do Sindicato
e as publicações.
“Tivemos que parar a
Folha um pouco, até porque
sabíamos da eficiência que o
site teria em manter a categoria informada nesse momento [de campanha]”, diz
o diretor de comunicação do
Sindicato Adilson Faustino,
o Carpinha.

tão em andamento.
“Contamos com a mobilização dos metalúrgicos
para que toda a categoria,
seja de empresa grande ou
pequena; de Sorocaba ou de
qualquer outra cidade que

Mudanças rápidas dos números
inviabilizaram a Folha Metalúrgica
A Folha Metalúrgica,
principal veículo de comunicação do Sindicato com
os metalúrgicos de Sorocaba e região, não circulou
nas duas últimas semanas,
como é de costume há mais
de 20 anos e 648 edições.
O motivo da não-circulação foi a mudança rápida
dos números dos acordos
da campanha salarial, que
viveu o seu epicentro nas
últimas semanas.
“A mudança dos números estava muito rápida, a

cada momento surgia um
novo fechamento de acordo ou uma nova proposta.
Uma publicação nesses
dias já sairia da gráfica defasada, com informações
velhas”, explica Carpinha.
Esta Folha, portanto,
traz um balaço dos acordos
[nesta página] firmados
desde o início da Campanha Salarial deste ano.
Na página do sindicato
www.smetal.org.br a atualização continua sendo
diária.
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