
Sindicato já firmou acordo 
com cerca de 80 empresas 
e garantiu reajustes para 27 
mil metalúrgicos da região, 
muitos deles acima de 10% e 
com abono.
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Os metalúrgicos aprova-
ram, em assembleia na últi-
ma quinta-feira, 6, na sede 
do Sindicato em Sorocaba, a 
assinatura do acordo estadual 
com as empresas do Grupo 3 

Campanha Salarial 2011

Marinha adverte 
Satúrnia por atraso 
na produção

Justiça reintegra 
trabalhadores na  
ZF e na Metalur

Trabalhadores da 
Flextronics fecham 
acordo de PPR

PÁG. 3

PÁG. 2

PÁG. 2
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Sindicato assina acordo 
estadual com o grupo 3

(autopeças, forjarias e fábri-
cas de parafusos). 

O acordo garante reajuste 
mínimo de 10% nos salários 
e também as cláusulas so-
ciais da Convenção Coletiva. 

Estão garantidos os ganhos 
acima de 10% e abonos sala-
riais conquistados em nego-
ciação direta com empresas 
do G3 na região.

Nos demais grupos pa-

tronais, a campanha salarial 
continua sem acordo estadu-
al. O Sindicato participa de 
dezenas de negociações por 
fábrica.

Em duas semanas, o 

Quarta tem atrações 
para crianças no 
clube de campo

Pipoca, algodão doce, pula-pula, piscina de bolinhas, atividades lúdicas 
e de recreação são as atrações para o Dia das Crianças no clube

 F
og

uin
ho



   

Folha Metalúrgica
Diretor responsável: 
Ademilson Terto da Silva  
(Presidente)
Jornalista responsável:  
Paulo Rogério L. de Andrade
Redação e reportagem:  
José Jesus Vicente 
Paulo Rogério L. de Andrade
Fotografia:  
José Gonçalves Filho (Foguinho)
Diagramação e arte-final:  
Lucas Eduardo de Souza Delgado

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

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

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

Sede em Piedade: 
Rua José Rolim de Goés, 61,  
Vila Olinda. Tel. (15) 3344-2362 

Site: www.smetal.org.br
E-mail: diretoria@smetal.org.br
Impressão: Gráfica Taiga
Tiragem: 43 mil exemplares

Informativo semanal do Sindicato dos  
Metalúrgicos de Sorocaba e Região

Pág. 2 Edição 650
Outubro de 2011

O caso Satúrnia
Por enquanto, o 

caso Satúrnia parece 
estar longe de ter um 
desfecho. A empresa, 
que por anos foi uma 
referência continental 
na produção de bate-
rias industriais e para 
submarinos, vive um 
momento de penúria 
inacreditável.

Infelizmente, co- 
mo acontece em pro-
blemas de conglome-
rados empresariais, 
os trabalhadores são 
os que mais sofrem 
com descasos ou ar-
timanhas administra-
tivas.

No caso da Satúr-
nia, atualmente con-
trolada pelo grupo 
ALTM, do Rio de Ja-
neiro, a fábrica trocou 
de mãos por várias 
vezes nos últimos 
anos, de acordo com 
os interesses merca-
dológicos de cada 
grupo controlador. 

O produto em si 
(baterias) e a ótima 
qualidade da mão-
-de-obra eram mero 
valor agregado nas 
negociações de fu-
sões, adesões, ven-
das, transferências e 
compartilhamento de 
faturamento, entre 
outros interesses cor-
porativos.

Dado ao pouco 
caso com o futuro 
da produção nessas 
jogadas comerciais, 
não é de se estranhar 
a situação caótica da 
empresa hoje em dia.

Nos últimos dias, 

cada trabalhador — 
bem como a data da 
eventual retomada 
da produção — ainda 
não são oficiais.

Aliás, a falta de 
transparência do co-
mando da Satúrnia 
neste período de crise 
só tem feito agravar 
o problema. Caso a 
direção empresarial 
informasse melhor 
aos trabalhadores, ao 
Sindicato e à socie-
dade sobre o futuro 
da empresa, possivel-
mente todos ficassem 
mais calmos, inclusi-
ve o setor de merca-
do no qual a fábrica 
opera.

A Satúrnia tem 82 
anos de fundação e 
chegou a Sorocaba, 
vinda de São Paulo, 
no começo dos anos 
80. Ao longo desse 
período ela sofreu 
várias mudanças do 
comando acionário, 
passando, ultima-
mente, pelas mãos do 
grupo Invensys, Ea-
ton e, em 2006, para 
o controle do grupo 
ALTM, do Rio de 
Janeiro, um presta-
dor de serviços para 
grandes empresas, 
como a concessioná-
ria de energia Light 
no estado do Rio.

É muita história 
para a direção da em-
presa estragá-la por 
falta de transparência 
e de compromisso 
com os trabalhadores 
e com a sociedade 
que a abriga.

chegaram duas notícias 
sobre o caso: uma ruim 
(mas previsível) e ou-
tra potencialmente boa 
(mas ainda insegura).

A má notícia é que 
a Marinha, em nova 
visita à fábrica, consta-
tou que a produção da 
bateria para submari-
no sequer começou, a 
fabricação dura cerca 
de seis meses e o prazo 
de entrega da Satúrnia 
vence no final do ano. 
Por conta disso, a fá-
brica recebeu adver-
tência da Marinha e o 
contrato, de R$ 12 mi-
lhões, corre risco de ser 
rompido.

A boa notícia é que 
a empresa depositou 
parte dos salários atra-
sados aos trabalhado-
res nos últimos finais 
de semana e já cogita 
cancelar a licença re-
munerada dos funcio-
nários, que já dura qua-
se dois meses. Porém, 
as informações sobre o 
valor depositado para 

Nos últimos 
dias, chegaram 
duas notícias 
sobre o caso: 

uma ruim  
(mas previsível) 

e outra 
potencialmente 
boa (mas ainda 

insegura)

Marinha adverte 
Satúrnia pelo atraso 

na produção de bateria
A Satúrnia recebeu, 

no dia 5, uma advertên-
cia da Marinha Brasilei-
ra devido ao não-cum-
primento de contrato 
para fabricação de ba-
teria para submarino. A 
advertência foi resulta-
do da visita de técnicos 
da Marinha à fábrica na 
última quarta-feira.

Na visita, os oficiais 
constataram, pela segun-
da vez em pouco mais 
de um mês, que a produ-
ção está parada por falta 
de matéria-prima. A Sa-
túrnia acumula dívidas 
e atrasa os salários dos 
170 funcionários, que 
estão em licença desde o 
início de agosto.

O contrato com a 
Marinha vale cerca de 
R$ 12 milhões e a bate-
ria demora até seis me-
ses para ser produzida.

Os representantes 
da Marinha alertaram 
à empresa que, mesmo 
que a bateria venha a 
ser fabricada, as dívidas 
trabalhistas podem in-
viabilizar a continuida-
de do contrato.

Retomada e
solidariedade

No último final de 
semana, os funcionários 
receberam ao menos 
parte dos atrasados e há 
boatos, não confirmados 
pelo Sindicato, de reto-
mada da produção. Mas, 
durante várias semanas, 
os funcionários da Sa-
túrnia contaram com a 
solidariedade da catego-
ria para sobreviver.

Desde agosto, os 
funcionários não rece-
biam pagamento regu-
lar da Satúrnia. Listas 
de colaboração foram 
divulgadas nas fábricas 
por diretores sindicais. 

Também foi aberta uma 
conta corrente para re-
ceber doações.

Nos acordos da 
campanha salarial, me-
talúrgicos de várias 
empresas aprovaram 
contribuições aos fun-
cionários da Satúrnia. 
Foram os casos da Apex 
Tool, Edscha, Dana e 
Wobben, onde cada 
trabalhador contribuiu 
com R$ 10.

No dia 5, a Federação 
Estadual dos Metalúrgi-
cos da CUT (FEM) doou 
167 cestas básicas arre-
cadadas junto aos sindi-
catos filiados aos traba-
lhadores da Satúrnia. 
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Terto, presidente do Sindicato, em assembleia com os trabalhadores

Márcio Hiroshi, da ZF, e Eliseu Rodrigues, da Metalur

Os metalúrgicos 
Márcio Hiroshi Kato e 
Eliseu Rodrigues Cava-
lheiro, funcionários da 
ZF do Brasil e da Ma-
talur, respectivamente, 
foram reintegrados em 
suas fábricas no final do 
mês de setembro.

Além de receberem 
os salários, férias, 13º 
e demais benefícios re-
ferentes aos anos em 
que ficaram fora da em-
presa, ambos também 
serão indenizados por 
danos morais.

Márcio, operador de 
máquina, foi contrata-
do pelo Grupo ZF em 
1995 e demitido em 
2006, onze anos depois. 
Em dezembro do mes-
mo ano o departamento 
jurídico do Sindicato 
entrou com a ação, que 
culminou com a reinte-
gração do funcionário.

Eliseu, apontador 
de produção, entrou na 
Metalur, em Araçari-
guama, em 1987 e foi 
demitido em 2005, mas 
só procurou o Sindicato 
em 2007 para propor a 
ação.

Os trabalhadores 
eram sindicalizados – 

Justiça manda reintegrar 
trabalhador na ZF e na Metalur

sócios do Sindicato – e 
por isso não vão pagar 
nada pelo atendimento 
jurídico, que resultou na 
volta ao trabalho com 
estabilidade de empre-
go, recebimento do tem-
po que ficaram fora da 
empresa, além de inde-
nização.
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Os metalúrgicos de So-
rocaba e Região aprovaram, 
em assembleia realizada na 
última quinta-feira, dia 6, na 
sede do Sindicato em Soro-
caba, a assinatura do acordo 
estadual com as empresas 
do Grupo 3 (autopeças, for-
jarias e fábricas de parafu-
sos). O acordo contém as 
cláusulas sociais da Con-
venção Coletiva, válidas in-
clusive nas fábricas que fir-
maram acordos locais para 
reajuste de salários.

Além das cláusulas so-
ciais, o acordo garante pisos 
salariais e reajuste mínimo 
de 10% também nas fábri-
cas do Grupo 3 (G3).

O acordo estadual não 
invalidada as conquistas lo-
cais superiores a 10% de re-

Aprovação do acordo estadual garante convenção coletiva e não inviabiliza os acordos por fábrica

Fábrica pratica alta rotatividade da mão-de-obra para desmobilizar trabalhadores

Mobilização é importante

ASSeMbleiA AprOvA 
AcOrdO cOM O GrupO 3
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Campanha Salarial

ajuste no G3. Ficam garan-
tidos os melhores acordos 
para os metalúrgicos desse 
grupo.

Confira abaixo os pisos 
salariais do Grupo 3 previs-
tos no acordo estadual: em-
presas (do G3) com até 75 
funcionários: R$ 996; Em-
presas (do G3) com mais de 
75 funcionários: R$ 1.214.

Mobilização
Na assembleia, os parti-

cipantes também decidiram 
que o Sindicato deve con-
tinuar buscando reajustes 
melhores do que o estadual 
sempre que houver mobili-
zação nas fábricas.

O acordo estadual (Con-
venção Coletiva de Traba-
lho) tem validade por dois 

Negociações continuam  
nos demais grupos patronais

Enquanto a campanha 
salarial já está decidida no 
G3, em outros cinco grupos 
patronais metalúrgicos com 
fábrica na região de Soroca-
ba (G2, G8, G9, Fundições 
e Estamparias de Metais), 
ainda não há acordos sala-
riais definidos para este ano.

Nesses grupos, o Sindi-
cato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba ainda não assinou 
acordos estaduais e está 
buscando reajustes salariais 
por fábrica. A reivindicação 
é que o reajuste seja supe-
rior a 10% ou que seja com-
plementado com abonos.

Paralisações
Os metalúrgicos das fá-

bricas Nova Tamboré e Ho-
neywell, em Sorocaba, que 
estavam em greve na se-
mana passada, retornaram 
ao trabalho na manhã desta 
segunda-feira, dia 10.

Na Nova Tamboré, na 
Cajuru, houve acordo sala-
rial e os dias parados não 
serão descontados dos tra-
balhadores. 

Na Honeywell, instalada 
na zona industrial e que ficou 
parada por 15 dias, o impasse 
foi tema de audiência de con-
ciliação na Justiça do Traba-

anos, de 1º de setembro 
de 2011 a 31 de agosto de 
2013. As negociações foram 
coordenadas pela Federação 

Estadual dos Metalúrgicos 
da CUT (FEM), à qual o sin-
dicato de Sorocaba é filiado.

Nos demais grupos me-

talúrgicos, Sindicato e tra-
balhadores continuam bus-
cando propostas superiores 
aos acordos estaduais.

Mais de 27 mil metalúrgicos 
garantiram acordos salariais 

em Sorocaba e região
Com a assinatura do 

acordo estadual no Grupo 3, 
já somam 27 mil metalúrgi-
cos da região de Sorocaba 
que conquistaram acordos 
de reajuste salarial. Esses 
trabalhadores estão distribu-
ídos em cerca de 80 fábricas.

O acordo com o Grupo 3 
garante um reajuste salarial 
mínimo de 10%, além das 
cláusulas sociais da Con-
venção Coletiva. Mesmo 
antes do acordo com o G3, 
mais de 26 mil metalúrgicos 

de 70 empresas da região já 
haviam aprovado acordos 
negociados pelo sindicato, 
com ganhos salariais supe-
riores aos 10%.

As mobilizações e nego-
ciações de metalúrgicos para 
conquistar reajustes superio-
res a 10% continuam na re-
gião de Sorocaba.

A categoria metalúrgica 
local é formada por 44 mil 
trabalhadores. A data-base 
dos  metalúrgicos venceu 
dia 1º de setembro.

Trabalhadores da Flextronics aprovaram ppr 2011
Os seis mil trabalhado-

res da Flextronics, fabri-
cante de eletroeletrônicos 
em Sorocaba, aprovaram na 
semana passada uma pro-
posta de PPR que reajusta 
em 21% a participação nos 
resultados paga no ano pas-
sado.

Apesar do índice de re-
ajuste ser significativo, o 
Sindicato ressalta que o va-

lor ainda é baixo. “É uma 
empresa pra lá de complica-
da. Com alta rotatividade e 
dificuldades de mobilização 
dos trabalhadores. Por isso, 
o PPR ainda é inferior à re-
alidade do mercado local. É 
mais baixo inclusive do que 
concorrente da Flex, como 
a Jabil”, afirma Alex San-
dro Fogaça, diretor admi-
nistrativo do Sindicato dos 

Metalúrgicos.
O Sindicato não divul-

ga o valor do PPR para não 
criar parâmetros que po-
deriam ser utilizados pelas 
empresas nas negociações 
em andamento na categoria.

As assembleias na Flex-
tronics aconteceram dia 5 
de outubro. A primeira par-
cela será paga este mês e a 
segunda, em abril de 2012.

lho em Campinas (15ª Re-
gião) na tarde desta terça, 10. 

O resultado da audiência 
será informado em primeira 
mão aos funcionários de to-
dos os turnos durante assem-
bleias sindicais, na porta da 
fábrica, nesta terça, dia 11.
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Carteirinha 
também no clube

Churrasco “Fogo de Chão” 
beneficiará Banco de Alimentos

Colônia de férias

Piscinas abertas

O metalúrgico sócio do 
Sindicato e seus dependen-
tes que ainda não fizeram 
o “Cartão do Metalúrgico” 
poderão fazê-los também na 
sede do clube de campo no 
horário de funcionamento 
do local: de quarta a sexta-
-feira, das 9h às 20h30; e aos 
sábados e domingos das 9h 
às 18h.

Na sede de Sorocaba o 
sócio também pode fazer o 
seu cartão, mas de segunda 
a sexta-feira, das 8h, às 18h.

Os dependentes preci-
sam ter a carteirinha para ter 
acesso ao clube de campo e 
à sede de Sorocaba, que são 
equipados com catracas ele-
trônicas.

No próximo dia 30, a par-
tir do meio-dia, acontecerá o 
almoço beneficente “Fogo 
de Chão” com renda reverti-
da para o Banco de Alimen-
tos. O evento será realizado 
na Johnson Controls, antiga 
Enertec, que fica na avenida 
Independência, 2757, zona 
Industrial, Sorocaba.

No cardápio, carne de 
porco, costela, feijão gordo, 
arroz, salada e farofa. As be-
bidas serão vendidas separa-
damente. O convite indivi-

Os metalúrgicos sócios 
do Sindicato interessados em 
ocupar a Colônia de Férias da 
categoria no mês de novem-
bro devem comparecer até o 
dia 14 de outubro na secreta-
ria do Sindicato, sede de So-
rocaba, com a carteirinha de 
sócio, das 8h30 às 18h. Se o 
número de inscritos superar 
o de vagas, haverá sorteio A 
colônia de férias da catego-
ria fica no balneário de Ilha 
Comprida, litoral sul de São 
Paulo, e acomoda 184 pesso-
as em 31 apartamentos.

Mais informações pelo 
telefone 3334-5402.

As piscinas do Clube de 
Campo dos Metalúrgicos em 
Sorocaba, no bairro Éden,  
em Sorocaba, já estão funcio-
nando para a alta temporada. 
O clube funciona de quarta a 
sexta-feira, das 9h às 20h30; 
e aos sábados e domingos das 
9h às 18h.

O exame médico obriga-
tório para frequentar as pis-
cinas deve ser feito no local, 
aos sábados, domingos e fe-
riados, das 10h às 15h, e cus-
ta R$ 6 por pessoa.

Mais informações pelo te-
lefone (15) 3225-3377.

NOTAS

WWW.SMETAL.ORG.BR

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos 
já está organizando a 7ª Semana Sindical de 
Saúde e Acidentes de Trabalho (Sesispat), 
que este ano acontece de 24 a 29 de outubro. 
A participação dos trabalhadores nos even-
tos, cursos e palestras é gratuita.

O tema da Sesispat este ano é Tratamento 
Humano – da Fábrica ao Serviço de Saúde; e 
vai abordar o respeito à saúde do trabalhador 
desde o ambiente de trabalho até o atendi-
mento nos serviços de saúde, da rede pública 
e do setor privado.

A programação inclui teatro nas portas 
de fábricas, palestras na sede do Sindicato e 
uma caminhada na Fazenda Ipanema no últi-
mo dia do evento.

Mais informações nas próximas edições 
da Folha Metalúrgica e no site www.smetal.
org.br

A 7ª edição 
da Taça Papa-
gaio, torneio de 
futsal da catego-
ria metalúrgica, 
prossegue neste 
feriado de 12 de 
outubro com seis 
jogos. Todas as partidas se-
rão disputadas no ginásio de 
esportes dos metalúrgicos, 
que fica no clube de campo 
da categoria, no Éden.

Semana de saúde e 
prevenção a acidentes 

começa no dia 24

Seis jogos movimentam a 
Taça Papagaio no feriado

o portal do metalúrgico  
de Sorocaba e região

Esta é a 4ª rodada do tor-
neio, que reúne 58 equipes 
e está previsto para terminar 
na primeira quinzena de de-
zembro.

SeSiSpat

13h45 Real Madri (Lemforder) X  ZF Lemforder Catadão

14h35 Iperfor FC X Red Bull

15h15 Index X DQP

15h55 Bauma X Commscope

16h35 Napoli X Indusctions

17h15  YKK-AP X Metalac

Confira os jogos da rodada do dia 12

Atividades recreativas vão marcar o Dia das Crianças no clube de campo

Sindicato promove Dia das 
Crianças no clube de campo

Nesta quarta-feira [12], 
Dia das Crianças, o Sindica-
to vai oferecer – das 10h às 
16h – um dia de lazer para 
os filhos dos metalúrgicos 
sindicalizados. As ativida-
des serão no Clube de Cam-
po da categoria, no Éden.

Além de pipoca, algodão 
doce e brinquedos como 
pula-pula e piscina de boli-
nhas, as crianças ainda vão 
contar com atividades lúdi-
cas e de recreação.

“Não poderíamos esque-
cer [dos filhos dos metalúrgi-
cos] nesse dia especial; eles 
também fazem parte da nos-
sa categoria”, diz Ademilson 
Terto da Silva, presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região.

O clube de campo da 
categoria fica na av. Victor 
Andrew, 4.100, no Éden, 
Sorocaba. Os pais devem 
levar suas carteirinhas de 
sócio e de seus dependentes.

dual custa R$ 25,00.
A realização é do Sindi-

cato dos Metalúrgicos de So-
rocaba e Região. Mais infor-
mações com Marcelo: (15) 
3334-5434 ou 9135-1102
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