
Acordo com G2 conclui 
campanha salarial 2011

CONVENÇÃO COLETIVA 

ACORDO SCHAEFFLER 2008

Os ex-funcionários do 
Grupo Schaeffler que ade-
riram ao acordo sindical re-
ferente ao PPR e abono de 
2008 devem procurar a sede 
do Sindicato em Sorocaba 

entre os dias 12 e 15 de de-
zembro, das 8h30 às 18h.

A convocação é para 
viabilizar o pagamento do 
acordo aos trabalhadores 
ainda este mês.

Ex-funcionários devem agendar 
pagamento na próxima semana

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos assinou, dia 1º, a 
convenção coletiva estadual 
com o Grupo 2, que garante 
o mínimo de 10% de reajus-
te salarial e dezenas de cláu-
sulas sociais aos trabalhado-
res desse setor.

Com esse acordo, a cate-
goria metalúrgica encerra a 
campanha salarial deste ano, 
iniciada em julho com a en-
trega da pauta de reivindica-
ções aos grupos patronais. 

Na região de Sorocaba, 
cerca de 150 acordos por 
fábrica obtiveram reajustes 
superiores a 10%, além de 
abonos salariais.

Sindicato tem 
coluna semanal 
no Bom Dia 

Domingo tem 
final da Taça 
Papagaio
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Lixo nas ruas 
agrava problema 
com enchentes 

Metalúrgico é 
reintegrado na 
Metalur

PÁG. 4

Mutirão do Natal Sem 
Fome é neste sábado

Sorocaba tem seis diferentes grupos patronais metalúrgicos; acordos são retroativos a 1º de setembro
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CONFIRA TABELA DE PISOS SALARIAIS 
DE TODOS OS GRUPOS METALÚRGICOS

FUTSAL

COMUNICAÇÃO

SOROCABA

ARAÇARIGUAMA
A campanha Natal Sem 

Fome de Sorocaba – 18ª edi-
ção fará um mutirão para ar-
recadação de alimentos nos 
principais supermercados da 
cidade neste sábado, dia 10. 

Este ano não haverá mutirões 
nos bairros e a coleta nos su-
permercados será apenas neste 
sábado. A concentração de vo-
luntários é às 7h30, na sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos.

IPERÓ – O Natal Sem Fome de Iperó promoverá um mutirão 
de arrecadação nos bairros neste domingo, dia 11.

WWW.SMETAL.ORG.BR o portal do metalúrgico 
de Sorocaba e região
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Empresários da morte
A imprensa no-

ticiou recentemente 
que seis hospitais psi-
quiátricos de Soroca-
ba, Piedade e Salto de 
Pirapora estão pro-
cessando o psicólogo 
Lúcio Costa e o pes-
quisador e professor 
da UFSCar, Marcos 
Garcia, que represen-
tam o Flamas (Fórum 
de Luta Antimanico-
mial de Sorocaba)

O motivo do pro-
cesso: no começo 
deste ano os dois 
apresentaram um re-
latório de uma pes-
quisa conduzida pelo 
Flamas, que apontou 
um número alarman-
te de mortes nestes 
hospitais.

Segundo a pesqui-
sa, no universo de 7 
hospitais psiquiátri-
cos de Sorocaba e re-
gião, ocorreram 825 
mortes entre janeiro 
de 2004 e julho de 
2011. No mesmo pe-
ríodo, em outros 19 
hospitais do Estado 
de São Paulo, a mor-
talidade atingiu 808 
registros. Ainda de 
acordo com a pesqui-
sa, se os hospitais de 
Sorocaba tivessem 
a mesma média de 
morte registrada nos 
demais hospitais, te-
riam ocorrido apenas 
375 mortes em Soro-
caba e região.

Inconformados 

vai se debruçar sobre 
números obscuros, 
mas de relevância à 
sociedade, se ama-
nhã ou depois ele 
pode ser processa-
do, mesmo estando 
alicerçado sobre da-
dos oficiais? Esse é 
o grande perigo, o 
temível precedente 
que uma investida 
dessa natureza pode 
causar, caso a Co-
marca decida pela 
condenação de Lúcio 
e Marcos.

Mas com a com-
provação de que os 
hospitais psiquiátri-
cos de Sorocaba e 
região foram, sim, 
negligentes com 
seus pacientes, difi-
cilmente a apelação 
judicial promovida 
pelos empresários da 
morte logrará êxito.

A justiça deverá, 
pelo que se tem per-
cebido nos relatórios 
do Flamas, é voltar 
os olhos para a forma 
como esses depósitos 
de pessoas com pro-
blemas mentais são 
gerenciados e como 
esses pacientes são 
tratados.

Rejeitados pela 
família, muitos são, 
também, ignorados e 
maltratados por hos-
pitais que visam o 
lucro, jamais a saúde 
e o bem-estar de seus 
pacientes.

com a repercussão dos 
números da pesquisa, 
os donos dos hospi-
tais decidiram recorrer 
à Justiça para pedir 
indenização dos pes-
quisadores, pois eles 
reclamam de danos à 
imagem das institui-
ções que dirigem.

Num primeiro mo-
mento, a tentativa de 
processar os respon-
sáveis pela pesquisa 
parece coisa boba, de 
só mais uma pilha de 
papéis que vai contri-
buir para abarrotar as 
mesas dos juízes.

Mas a investida dos 
donos desses hospi-
tais vai além. Primei-
ro porque ela contesta 
informações oficiais 
coletadas de bancos 
de dados do governo 
federal; depois porque 
tenta cercear o direito 
de pesquisa.

Qual pesquisador 

No universo 
de 7 hospitais 
psiquiátricos 
de Sorocaba 

e região, 
ocorreram 
825 mortes 

entre janeiro 
de 2004 e 

julho de 2011
A primeira chuva 

forte da temporada em 
Sorocaba, ocorrida dia 
1º, não precisou nem 
de meia hora para fazer 
o rio Sorocaba trans-
bordar, alagar ruas e 
causar transtorno na 
cidade. O acúmulo de 
lixo nas calçadas e no 
leito do rio agravou o 
problema.

Os alagamentos no 
final da tarde do dia 1º 
ocorreram em vários 
pontos e atingiram a 
marginal Dom Aguirre  
(foto acima) e diversas 
ruas próximas. O trân-
sito ficou lento em vá-
rias regiões próximas 
ao centro da cidade e à 
marginal.

Se a chuva demons-
trou que as obras da 
prefeitura na avenida 
Dom Aguirre foram 

Lixo nas ruas agrava 
enchentes na cidade
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insuficientes para evi-
tar enchentes, revelou 
também a necessidade 
urgente de um progra-
ma de educação am-
biental em Sorocaba.

Rio no Lixo
Logo após a chuva, 

a quantidade de lixo 
que boiava pelo rio So-
rocaba impressionava. 

Eram garrafas pet, 
galões, latas, frascos de 

vários tamanhos, além 
de isopor, papelão e 
plásticos diversos. Até 
um tubo de televisão 
era visto rodando nas 
águas do Sorocaba.

Nas proximidades 
do posto do Corpo de 
Bombeiros, na margi-
nal, a montoeira de lixo 
formava um imenso 
cordão flutuante de re-
síduos correndo rumo à 
foz do rio.

Natal Sem Fome faz coleta em 
supermercados neste sábado

Voluntários da cam-
panha Natal Sem Fome 
promovem neste sába-
do, dia 10, em aproxi-
madamente dez super-
mercados de Sorocaba, 
uma coleta de alimen-
tos não-perecíveis. 

Os voluntários vão 
se concentrar no Sindi-
cato dos Metalúrgicos, 
às 7h30, e estarão iden-
tificados com coletes.

Os alimentos arre-
cadados serão trans-
formados em cestas 
básicas e entregues às 
entidades assistenciais 
cadastradas no Banco 
de Alimentos.

As empresas tam-
bém poderão contribuir 
doando R$ 2 por fun-

cionário, ou o equiva-
lente a esse valor con-
vertido em alimentos.

A campanha ter-
mina no dia 14 de de-
zembro e os alimentos 
serão entregues às en-
tidades assistenciais no 
dia 16.

Coleta em Iperó 
Em Iperó a campa-

nha Natal Sem Fome 
fará a coleta de porta em 
porta nos bairros no dia 
11, domingo. Os volun-
tários vão se concentrar 
na sede do Sindicato, 
às 9h, de onde partirão 
para a arrecadação.
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As cestas serão entregues às entidades no dia 16

Grande quantidade de lixo boiava no rio após a chuva

SOROCABA
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NOTAS

Clube de Campo
Funcionamento do clube 

dos metalúrgicos no final de 
ano: Fecha dia 16 para ma-
nutenção, mas reabre dia 17 
(sábado). Fecha dias 24 e 25 
de dezembro. Funciona de 
26 a 30 de dezembro. Fecha 
dias 31 de dezembro e 1º de 
janeiro. Funciona de 2 a 8 de 
janeiro. Mais informações 
pelo telefone 3225-3377.

Sedes regionais
 As sedes do Sindicato 

dos Metalúrgicos em Ipe-
ró, Araçariguama e Piedade 
vão estar abertas ao público 
até esta sexta-feira, dia 9 de 
dezembro. No dia 12 começa 
o período de férias coletivas. 
O atendimento volta ao nor-
mal na manhã do dia 11 de 
janeiro.  O recesso das sedes 
se deve ao grande número de 
empresas em férias coletivas 
no período.

Sede de Sorocaba
Já a sede de Sorocaba vai 

funcionar até o meio-dia de 
16 de dezembro. A reabertura 
será na manhã do dia 9 de ja-
neiro. Mas mesmo nas férias, 
a sede de Sorocaba terá plan-
tão para emissão de cartões de 
identificação de sócios e de-
pendentes. O atendimento será 
de segunda a sexta, das 8h30 
às 12h e das 13h30 às 18h.

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos assinou, dia 1º, a 
Convenção Coletiva com o 
Grupo 2 (fabricantes de má-
quinas e eletroeletrônicos). 
O acordo, assinado em São 
Paulo e de validade estadu-
al, garante reajuste mínimo 
de 10% e dezenas de direi-
tos sociais aos trabalhado-
res do setor.

Com a assinatura da 
Convenção do G2 a catego-
ria conclui a sua campanha 
salarial deste ano. Os acor-
dos com os outros cinco 
grupos que compõem a base 
metalúrgica na região foram 
assinados entre setembro e 
novembro deste ano.

As Convenções têm vali-
dade por dois anos e podem 
ser acessadas na íntegra em 
www.smetal.org.br

Acordos locais
Antes da assinatura das 

Convenções, os metalúr-

Sindicato assina convenção 
coletiva com o Grupo 2

gicos de aproximadamen-
te 150 fábricas da região 
de Sorocaba conquistaram 
acordos com reajustes supe-
riores aos 10%. Esses acor-
dos beneficiaram direta-
mente 27 mil metalúrgicos. 
Em alguns casos, o reajuste 
chegou a 13%. Em outros, 
o aumento salarial foi acres-
cido de abono.

“As empresas jogaram 
muito duro nesta campa-
nha salarial. Mas na grande 
maioria dos casos em que 
houve união e mobilização, 
conquistamos avanços”, ava-
lia Ademilson Terto da Silva, 
presidente do Sindicato.

“Nas fábricas em que 
houve repressão a funcioná-
rios, temos que intensificar 
nossa organização no local 
de trabalho desde já”, orien-
ta Terto.

A categoria metalúrgica 
na região é formada por 44 
mil trabalhadores.

CAMPANHA SALARIAL

Reajustes mínimos e pisos salariais
Válidos a partir de 1º de setembro de 2011

Grupo 2
Reajuste: 10%
Teto para reajuste: R$ 5.465,30  
(acima desse valor aumento fixo de R$ 
546,53)

Pisos salariais
1. Até 50 funcionários: R$ 919,63
2. De 51 a 500 funcionários: R$ 975,55
3. Mais de 500 funcionários: R$ 1.074,96

Grupo 10
Reajuste:  Empresas com até 30 
funcionários, 9%. Empresas com mais de 
30 funcionários, 10%
Teto para reajuste: R$ 5.500,00 (acima 
desse valor, aumento fixo de R$ 550)

Pisos salariais
1. Até 30 funcionários: R$ 863,28
2. De 31 a 500 funcionários: R$ 953,70
3. Mais de 500 funcionários: R$ 1.093,40

Grupo 8
Reajuste: 10%
Teto para reajuste: R$ 5.450,00 (acima 
desse valor, reajuste fixo de R$ 545)

Pisos salariais
1. Até 50 funcionários: R$ 915,00
2. Entre 51 e 500 funcionários: R$ 980,00
3. Mais de 500 funcionários:  R$ 1.081,00

Grupo 3
Reajuste: 10%
Teto para reajuste: R$ 5.830 (acima desse 
valor, aumento fixo de R$ 583)

Pisos salariais
1. Até 75 funcionários: R$ 996,00
2. Mais de 75 funcionários: R$ 1.214,00

Fundição
Reajuste: 10%
Teto: sem teto para aplicação do reajuste

Pisos salariais
1. Até 350 funcionários: R$ 984,50
2. Mais de 350 funcionários: R$ 1.171,50

Estamparias de metais
Reajuste: 10%
Teto para reajuste: R$ 5.450,00 (acima 
desse valor, reajuste fixo de R$ 545)

Pisos salariais
1. Até 50 funcionários: R$ 915,00
2. Entre 51 e 500 funcionários: R$ 980,00
3. Mais de 500 funcionários: R$ 1.081,00

CONFIRA ÍNTEGRA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS, INCLUINDO OS 
SEGMENTOS DE PRODUÇÃO DE CADA GRUPO PATRONAL NO SITE WWW.SMETAL.ORG.BR

Colônia de Férias 
Os metalúrgicos sócios 

interessados em ocupar a co-
lônia de férias da categoria 
no mês de fevereiro de 2012 
- inclusive carnaval - devem 
se inscrever na sede do Sin-
dicato, em Sorocaba, entre 
os dias  9 e 18 de janeiro. O 
sorteio será no dia 20 de ja-
neiro, às 19h.

Para se inscrever o sócio 
deve comparecer à sede de 
Sorocaba, na rua Júlio Han-
ser, 140, Lajeado. É preciso 
apresentar o cartão de sócio. 
Mais informações pelo (15) 
3334-5402, com Bete.

Espaço SMetal estreia coluna no BOM DIA
O Sindicato dos Meta-

lúrgicos inaugurou no jornal 
BOM DIA/Sorocaba uma 
coluna com notícias refe-
rentes a categoria. A coluna, 
chamada Espaço SMetal, 

será públicada todos os sá-
bados. 

A coluna, produzida pela 
assessoria de imprensa do 
Sindicato, é o resultado de 
uma parceria firmada entre 

o Sindicato e a direção da 
rede de jornais BOM DIA, 
edição de Sorocaba.

“A publicação é uma for-
ma do BOM DIA se aproxi-
mar mais dos leitores meta-

lúrgicos e do Sindicato dar 
mais visibilidade a suas notí-
cias à categoria”, diz Ademil-
son Terto da Silva, presidente 
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Sorocaba e Região. Parceria Sindicato e BD foi assinada dia 1º



Pág. 4 Edição 656
Dezembro de 2011

Aposentadoria

Tecsis cria confusão

Fábrica de tubos

Cursos

Os trabalhadores em vias 
de se aposentar ou aqueles já 
aposentados que querem fa-
zer revisão do benefício de-
vem procurar a Amaso (As-
sociação dos Metalúrgicos 
Aposentados de Sorocaba) 
para obter informações pre-
cisas sobre o assunto.

A entidade, instalada à 
rua Bernardo Ferraz de Al-
meida, 87, Lajeado, ao lado 
da sede dos Metalúrgicos, 
em Sorocaba, funciona de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 14h às 18h.  
Mais informações: 3334-
5404 ou 3031-4271.

A diretoria do Sindicato 
informa aos trabalhadores da 
Tecsis que continua insistin-
do junto à empresa para que 
apresente acordo sobre fol-
gas aos finais de semana. A 
negociação foi interrompida 
semanas atrás pela empresa, 
que passou a tentar confun-
dir os funcionários alegando 
estar negociando com o sin-
dicato de outra categoria. Os 
trabalhadores, no entanto, 
têm respaldo da Justiça para 
exigirem seus direitos como 
metalúrgicos e serem repre-
sentados pelo Sindicato des-
ta categoria profissional.

A rede Cata-Vida de cole-
ta seletiva e o Ceadec (Cen-
tro de Estudos e Apoio ao 
Desenvolvimento, Empre-
go e Cidadania) convidam 
os metalúrgicos da região a 
prestigiarem a inauguração 
de uma fábrica de tubos de 
esgotos e mangueiras de irri-
gação produzidas a partir de 
materiais recicláveis. A inau-
guração será dia 13 de de-
zembro, às 10h, na rua Chile, 
401, Barcelona, Sorocaba.

As escolas RH Treinare, 
Qualifica e Rise, parceiras do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região, estão 
com inscrições abertas para 
17 cursos no ano que vem.

Entre os cursos estão in-
glês, metrologia, processo de 
soldagem, auxiliar adminis-
trativo e informática, que é to-
talmente gratuito e destinado 
também à comunidade.

Para mais informações li-
gue 3334-5400, 3334-5417 
ou 3013-8252 para inglês. 

NOTAS

Os ex-funcionários do 
Grupo Schaeffler que ade-
riram ao acordo coletivo 
sobre os resíduos da par-
ticipação nos resultados e 
do abono salarial de 2008, 
devem comparecer à sede 
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos entre os dias 12 e 15 de 
dezembro, das 8h30 às 18h, 
para agendar o pagamento 
do valor a que têm direito.

Para os ex-funcionários 
que têm conta bancária no 
Bradesco, Itaú, Santander, 
Caixa Econômica Federal 
ou Banco do Brasil o paga-
mento será feito por depósi-
to em conta. Mas para isso 
o trabalhador deve compa-
recer pessoalmente ao Sin-
dicato, nas datas e horários 
acima, com o cartão bancá-
rio.

Os ex-funcionários que 
aderiram ao acordo mas não 
têm conta nesses bancos 
também devem comparecer 
ao Sindicato, nos mesmos 
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dias e horários, para agen-
dar a retirada de um cheque.

Esses procedimentos são 
necessários devido ao gran-
de número de pagamentos 
(cerca de 900, dos 1.150 ex- 
funcionários).

Adesão ao acordo
Os ex-funcionários da 

Ex-funcionários que aderiram ao acordo 
devem comparecer ao Sindicato

Schaeffler que trabalharam 
na empresa em 2008 e ain-
da não aderiram ao acordo 
devem fazê-lo até o dia 9 
de dezembro, no Sindicato, 
caso queiram receber o resí-
duo ainda este ano. O valor 
pode chegar a R$ 550.

Para os que vierem a ade-
rir ao acordo a partir de 12 

de dezembro, o pagamento 
será agendado somente para 
janeiro.

Os mais de 3 mil meta-
lúrgicos que têm direito ao 
acordo sindical de 2008 e 
permanecem funcionários 
da Schaeffler receberam os 
resíduos no último dia 28 de 
novembro.

WWW.SMETAL.ORG.BR

Acontece neste domingo, 
dia 11, às 9h, no ginásio de 
esportes dos metalúrgicos, 
no Éden, a grande final da 
7ª Taça Papagaio entre ZF 
Sistemas DQP e Tefcorja/
Entre Amigos. Às 8h30 ha-
verá preliminar com futebol 
feminino.

A ZF Sistemas, campeã 
do torneio em 2009, chegou 
à final ao bater os Excluídos 
das 7 por 6 a 4. No segundo 
jogo da semifinal, a Tecfor-
ja, campeã do último torneio 
de inverno, passou fácil pela 
Edscha do Brasil por 8 a 3.

Este ano o torneio reuniu 
O forneiro Edilmo Fran-

co de Souza, 46 anos, foi 
reintegrado ao quadro de 
funcionários da Metalur, em 
Araçariguama, no último 
dia 22. 

Ele havia sido demitido 
da empresa em 2007, depois 
de dez anos de trabalho, 
período em que adquiriu  
problema na coluna cervi- 
cal devido ao excesso 

Domingo tem decisão 
da Taça Papagaio

Justiça manda reintegrar 
mais um na Metalur

58 equipes. Todos os jogos 
foram disputados no ginásio 
de esportes dos metalúrgi-
cos, que fica dentro do clube 
de campo da categoria, no 
Éden, em Sorocaba.

O campeão, além de tro-
féu, também ganhará um 
jogo de camisas. Ainda ha-
verá premiação para o vice- 
campeão, artilheiro e para 
o goleiro menos vazado do 
torneio.

A Taça Papagaio também 
homenageia o sindicalista 
Reinaldo de Paula Moreni, 
morto em acidente de carro 
em 2006.

o portal do metalúrgico de Sorocaba e região

Ex-funcionários devem comparecer no Sindicato para acertar data de pagamento dos resíduos salariais

GRUPO SCHAEFFLER

de peso durante a jornada 
de trabalho.

Não é o primeiro
Além de Edilmo, a Me-

talur já foi obrigada a reinte-
grar três trabalhadores recen-
temente. Eliseu Rodrigues, 
José Carlos da Silva e Mar-
cos Lúcio Aparecido de An-
drade foram os mais recentes 
reintegrados à empresa. ZF Sistemas DQP e Tecforja/Entre Amigos se enfrentam na final do torneio

Edilmo foi reintegrado na Metalur quatro anos após a demissão


