
A assembleia na manhã deste domin-
go, na sede do Sindicato em Sorocaba, 
vai dar início à campanha salarial dos 
metalúrgicos este ano. Toda categoria 
está convidada a participar, inclusive os 
metalúrgicos não-sindicalizados.

A primeira chamada da assembleia 
será às 8h. A segunda chamada será às 
9h, quando então a votação da pauta de 
reivindicações deverá ser realizada in-
dependente do número de participantes.

A campanha salarial irá definir os 

reajustes salariais, pisos normativos e 
outras cláusulas da Convenção Cole-
tiva dos Metalúrgicos. A data-base da 
categoria é dia 1º de setembro, mas as 
negociações com os patrões devem ter 
início em julho.

O PT de Sorocaba anun-
ciou na tarde desta terça 
-feira, dia 19, o nome do pré- 
candidato a vice-prefeito de 
Sorocaba na chapa liderada 
por Iara Bernardi. O esco-
lhido foi José Carlos Triniti 
Fernandes, que foi dirigente 
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos na década de 90 e atual-
mente é assessor do deputado 
estadual Hamilton Pereira, 

também ex-metalúrgico.
Triniti é considerado pelo 

PT um hábil negociador, uni-
ficador de forças sociais e re-
presentante da classe traba-
lhadora. As candidaturas de 
Iara, Triniti e de vereadores 
terão que ser referendadas 
em convenção partidária do 
PT na manhã deste sábado, 
dia 23, na sede central do 
clube Recreativo.
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Maiores de 40 
representam 
18% dos alunos

PT escolhe ex-metalúrgico 
como vice de Iara Bernardi
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Pauta será votada em 
assembleia no domingo
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Todos os metalúrgicos da região estão convidados a participar 
da assembleia neste domingo, dia 24, às 9h, na sede de Sorocaba, 

que vai votar a pauta de reivindicações da categoria 

CAMPANHA SALARIAL
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Iara Bernardi e o vice, Triniti Fernandes, durante coletiva à imprensa na tarde desta terça-feira
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A unidade e o reajuste

Arquiteta no Sindicato orienta 
sobre questões fundiárias

Aumenta a procura por cursos 
de qualificação no Sindicato

No próximo do-
mingo de manhã, dia 
24, o Sindicato dos 
Metalúrgicos, pro-
move uma assem-
bleia, na sede de So-
rocaba, para discutir 
a pauta de reivindi-
cação da categoria 
para a campanha sa-
larial de 2012.

A participação 
dos trabalhadores 
será fundamental 
para que todos pos-
sam sugerir, discutir 
e votar os itens da 
pauta, que deverá ser 
entregue aos patrões 
ainda neste mês.

Mas a participa-
ção dos metalúrgi-
cos não deve ocorrer 
somente neste do-
mingo. A mobiliza-
ção deverá ser cons-
tante durante toda a 
campanha salarial. 
Somente a mobiliza-
ção de toda a catego-
ria poderá fazer com 
que os itens da pau-
ta, que deverá conter 
reposição da infla-
ção, aumento real, 
redução de jornada e 
seguro de vida, entre 
outros pontos, sejam 
atendidos.

É o grau de uni-
dade, também, que 
vai determinar o 
tamanho do reajus-
te salarial em 1º de 
setembro deste ano, 
nossa data-base.

leira, principalmente 
com o setor automo-
tivo.

Somente no mês 
de abril, quando a 
presidenta lançou a 
segunda fase do pro-
grama Brasil Maior, 
iniciativa que prote-
ge a indústria nacio-
nal, o setor produti-
vo brasileiro ganhou 
um bônus de mais 
de R$ 60 bilhões em 
isenção fiscal.

O esforço do go-
verno, contudo, não 
foi apenas para be-
neficiar a indústria, 
não! O pacote da 
bondade foi, tam-
bém, anunciado em 
benefício dos tra-
balhadores, que de-
verão ter seus em-
pregos garantidos e 
continuar com sua 
escalada de conquis-
tas que começaram 
em 2002 com a che-
gada do presidente 
Lula ao comando da 
Nação.

As plenárias e as-
sembleias das cam-
panhas salariais ser-
vem, portanto, para 
que os metalúrgicos 
tomem conhecimen-
to da realidade brasi-
leira e, a sua partici-
pação, para mostrar 
aos patrões que a 
categoria está unida 
e pronta para lutar 
pelos seus direitos.

Sem unidade, os 
patrões ficarão mais 
a vontade para dizer 
não ao Sindicato na 
hora das negociações.

Os trabalhadores 
sabem, porém, que 
em todos os anos os 
empresários se utili-
zam desta ou daquela 
desculpa para evitar a 
garantia de bons acor-
dos e negar aumento 
real.

Neste ano, a en-
trada de produtos da 
China vai ser o amu-
leto que os empre-
sários vão se apegar 
para sustentar a cho-
radeira que fazem to-
dos os anos durante as 
negociações salariais.

Mas os metalúrgi-
cos devem estar cien-
tes, também, de que o 
governo da presidenta 
Dilma tem sido alta-
mente compreensivo 
com a indústria brasi-

Sem unidade, 
os patrões 

ficarão mais 
a vontade 

para dizer não 
ao Sindicato 
na hora das 
negociações
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Demitidos podem 
manter plano médico

 Por Ariane Tunes Rocha
 

Em 01 de junho de 2012 entrou 
em vigor a Resolução Normativa nº 
279/11 da ANS – Agência Nacional 
da Saúde – que dispõe sobre a manu-
tenção no plano médico do emprega-
do exonerado ou demitido sem justa 
causa e do aposentado. Na verdade, 
referida resolução normativa apenas 
visou a regulamentação de um direi-
to já existente e garantido pela Lei nº 
9.656/98 em seus artigos 30 e 31.

Assim, numa visão geral, segundo 
as normas jurídicas ora comentadas, o 
funcionário demitido sem justa causa 
possui o direito de manutenção no pla-
no de convênio médico oferecido pelo 
empregador, sob as mesmas garantias 
de cobertura assistencial, por um perí-
odo equivalente a um terço de sua per-
manência no respectivo plano, sendo 
que este período deve ser no mínimo 
de 06 e no máximo de 24 meses.

Já os aposentados possuem o di-
reito de permanecer no plano médico 
oferecido pelo empregador, sob as 
mesmas garantias de cobertura as-
sistencial, por prazo indeterminado, 
desde que tenha contribuído para o 
convênio médico, no mínimo, por dez 

anos. Caso o aposentado tenha contri-
buído por um período inferior a dez 
anos, terá direito à manutenção no 
convênio médico à razão de um ano 
para cada ano de contribuição.

Para o exercício deste direito, o 
funcionário demitido sem justa causa 
ou o aposentado deve assumir o pa-
gamento integral do plano médico, ou 
seja, o beneficiário do plano pagará a 
sua quota parte mais a quota parte que 
era paga pelo empregador (Este artigo 
continua na próxima edição). 

Ariane Tunes Rocha – Advogada Trabalhista e 
membro da equipe jurídica do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba e Região

A arquiteta Samira 
Charabe de Godoi está 
com plantão todas às 
segundas-feiras (o dia 
todo) e quintas-feiras 
(à tarde) na sede do 
Sindicato, em Soroca-
ba, para orientar pes-
soas na regularização 
de seus imóveis junto 

Todas as parcerias 
do Sindicato dos Meta-
lúrgicos para cursos de 
qualificação profissio-
nal tem registrado au-
mento na procura nos 
últimos anos, inclusive 
por trabalhadores com 
mais de 40 anos de ida-
de, que estão conquis-
tando espaço no mer-
cado de trabalho.

Na RH Treinare/
Qualifica, por exem-
plo, oito anos atrás os 

à Prefeitura e à Receita 
Federal.

O serviço é gratuito 
para sócios do Sindi-
cato e dependentes. A 
arquiteta orienta sobre 
regularização de pro-
priedade, desmembra-
mento de terreno, cons-
truções, ampliações e 

trabalhadores a partir 
de 40 anos representa-
vam cerca de 5% dos 
alunos. Hoje, esse pú-
blico passa dos 18%. 
A escola tem cerca de 
dois mil alunos em cur-
sos como metrologia, 
solda, caldeiraria, entre 
outros.

A RH Treinare/Qua-
lifica oferece descontos 
na mensalidade para 
metalúrgicos sindica-
lizados e dependentes. 

ARTIGO JURÍDICO

reformas, entre outras 
dúvidas sobre legaliza-
ção de imóveis.

Na segunda-feira o 
atendimento é das 8h 
às 12h e das 14h às 
18h. Na quinta-feira, 
das 14h às 18h. Mais 
informações pelo tele-
fone (15) 3334-5416.

O telefone da escola é 
(15) 3334-5417.

O Sindicato tam-
bém tem parcerias para 
cursos de Inglês com 
a Move On Idiomas 
(tel. 3013-825 ) e com 
a Rise, para cursos na 
área administrativa 
(tel. 3334-5428).

O Sindicato dispõe 
também de informática 
e telecurso gratuitos, 
mas atualmente não há 
vagas. 

A íntegra do artigo acima está disponível no site www.smetal.org.br
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CAMPANHA SALARIAL 2012

Todos os metalúrgicos da 
região estão convidados para 
uma assembleia, neste do-
mingo, 24, às 9h, na sede do 
Sindicato em Sorocaba, para 
decidir o conteúdo da pau-
ta de reivindicações para a 
campanha salarial deste ano.

Embora os eixos da cam-
panha tenham sido definidos 
em uma plenária da Federa-
ção Estadual dos Metalúrgi-
cos da CUT (FEM) na sema-
na passada, o documento só 
terá validade após aprovação 
pelos trabalhadores em as-
sembleias nos sindicatos fi-
liados à FEM, como é o caso 
de Sorocaba.

A data-base (prazo para 
assinatura da Convenção Co-
letiva) dos metalúrgicos da 
FEM é 1º de setembro. Mas 
as pautas serão entregues aos 
patrões na Fiesp (federação 
das indústrias) no final deste 
mês e as negociações devem 
começar em julho.

As principais reivindica-
ções são reposição da inflação 

Metalúrgicos votam 
pauta neste domingo

Contando história

Torneio de futsal 
começa sexta

Em comemoração ao 
Dia Mundial dos Contado-
res de História, o ator Zé 
Boca [foto], representante da 
RIC (Rede Internacional dos 
Contadores) na região, fará 
4 apresentações no Terminal  
Urbano e na Biblioteca Mu-
nicipal de Votorantim, na pró-
xima quinta-feira, dia 21. As 
apresentações vão acontecer 
pela manhã e à tarde.

A celebração da data deve 
se estender por várias partes 
do mundo. O Dia Nacional de 
Contadores de Histórias é ce-
lebrado desde 2010.

Três jogos, nesta sexta- 
feira, dia 22, no ginásio dos 
metalúrgicos, no clube de 
campo da categoria, marcam 
a abertura da 1ª rodada do 2º 
Torneio de Futsal de Inverno 
dos Metalúrgicos.

A primeira rodada prosse-
gue no sábado, com 6 jogos, 
e no domingo, com mais 8 
partidas.

Veja tabela completa da 
primeira rodada com con-
frontos e horários no site 
www.smetal.org.br

Sócios podem participar 
da assembleia de 

prestação de contas
Na próxima terça-feira, 

dia 26 de junho, a diretoria 
do Sindicato vai realizar 
uma assembleia de presta-
ção de contas referente às 
arrecadações e despesas da 
entidade durante 2011. To-
dos os metalúrgicos sindica-
lizados estão convidados a 
participar.

A assembleia, dia 26, será 
na sede do Sindicato em So-
rocaba, com início às 17h30 
em primeira chamada e às 
18h30 em segunda chamada. 
Haverá votação do relatório 
de prestação de contas.

A direção do Sindicato conta com grande número de metalúrgicos neste domingo para começar bem a campanha salarial

Ademilson Terto é o presidente do Sindicato

João Farani, diretor do Sindicato, em assembleia na Scórpios
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NOTAS

Mudança no 
torneio de futgame

Diferente do que foi anun-
ciado na semana passada, os 
jogos do 5º Torneio de Fut-
game dos Metalúrgicos se-
rão disputados na plataforma 
Playstation 3. Antes, a previ-
são era em Xbox 360. O jogo 
também mudou de Fifa 2012 
para PES 2012. 

O prêmio para o 1º lugar 
agora é um console Playsta-
tion 3. O segundo colocado 
ganhará um tablet. As inscri-
ções vão até dia 28 de junho. 
Mais informações www.sme-
tal.org.br

Fornecedoras da Toyota 
recebem pautas do Sindicato

O Sindicato dos Metalúr-
gicos entregou, nos últimos 
dias, pautas de reivindica-
ção para as empresas Scór-
pios e Kanjiko, que estão 
se instalando em Sorocaba 
para fornecer peças e servi-
ços à montadora Toyota.

Na Scórpios, o proble-
ma é a falta de transporte 
para os trabalhadores, que 
têm que esperar por até uma 
hora após o expediente para 
pegar um ônibus circular e 
poder voltar para casa. Além 
disso, a empresa está em So-

rocaba há meses e ainda não 
se cadastrou junto ao Sindi-
cato.

Na Kanjiko, a reivindi-
cação é por jornada de tra-
balho de 40 horas semanais. 
Hoje a jornada é de 44h, en-
quanto que a própria Toyota 
e outras fornecedoras locais, 
como a Scórpios e a TT Ste-
el, já têm acordos de 40h.

“Vamos lutar pela jorna-
da de 40h em todas as siste-
mistas da Toyota”, anuncia 
João Farani, vice-presidente 
do Sindicato.

nos salários, aumento real, 
valorização dos pisos, redu-
ção de jornada, licença mater-
nidade de 180 dias em todas 
as fábricas e seguro de vida 
garantido aos trabalhadores.

 “É importante demons-
tramos união e interesse em 
avançar nas conquistas desde 
o início da campanha. Por 
isso a presença de todos os 
metalúrgicos, sindicalizados 

ou não, neste domingo, é 
fundamental”, ressalta Terto.

A primeira chamada para 
início da assembleia será às 
8h e a segunda chamada, às 
9h.

WWW.SMETAL.ORG.BR
o portal do metalúrgico de Sorocaba e região
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Lideranças apoiam
escolha do partido

Ex-metalúrgico é vice de 
Iara Bernardi à prefeitura 

José Carlos Triniti 
Fernandes, 46 anos, par-
ticipou do movimento es-
tudantil sorocabano entre 
o final da década de 80 e 
início dos anos 90. Fun-
cionário desde 1988 da 
fabricante de macacos hi-
dráulicos Domênico Bes-
tetti, na zona industrial 
de Sorocaba, Triniti foi 
eleito tesoureito do Sindi-
cato dos Metalúrgicos em 
1992. Sua diretoria criou o 
conceito de Sindicato Ci-
dadão, adotado pelos me-
talúrgicos até hoje.

Em 1993, com a Bes-
tetti à beira da falência, 
Triniti liderou um grupo 
de metalúrgicos que ad-
quiriu, via Justiça, parte 
do maquinário da fábrica 
e fundou a Hidro-Phoenix, 
a primeira indústria geren-
ciada pelos próprios traba-
lhadores na região.

Em 1994, o também 

metalúrgico Hamilton Pe-
reira foi eleito pela primei-
ra vez deputado estadual 
pelo PT e convidou Triniti 
para compor sua assesso-
ria parlamentar. Ao aceitar 
o convite, Triniti deixou a 
direção do Sindicato e da 
Hidro-Phoenix.

A partir de 1996, Tri-
niti foi eleito três vezes 
coordenador do PT para 
a macrorregião de Soro-
caba. Em seus mandatos, 
o número de municípios 
que conta com o partido 
organizado saltou de 36 
para 48.

Em 2000, Triniti foi o 
responsável por organizar 
a Caravana da Cidadania, 
de Luiz Inácio Lula da Sil-
va, na região de Sorocaba.

Desde 2010, Triniti é o 
presidente do PT de Soro-
caba, além de permanecer 
como assessor do deputa-
do Hamilton Pereira.

A educadora Iara Bernar-
di, pré-candidata do Parti-
do dos Trabalhadores (PT) 
à prefeitura de Sorocaba, 
apresentou na tarde desta 
terça-feira, 19, o ex-meta-
lúrgico José Carlos Triniti 
Fernandes como seu pré- 
candidato a vice-prefeito 
nas eleições de outubro.

O pré-candidato a vice 
pelo PT foi diretor do Sin-
dicato dos Metalúrgicos 
no início da década de 90 e 
mantém fortes laços políticos 
e de amizade com dirigentes 
da entidade desde então (veja 
trajetória nesta página).

Segundo integrantes do 
PT, a escolha de Triniti tam-
bém foi influenciada pelo 
fato de ele cultivar a imagem 
de representante da classe 
trabalhadora e, ao mesmo 

tempo, dialogar com os mais 
diversos segmentos sociais.

Hábil negociador
O ex-metalúrgico é con-

siderado um hábil concilia-
dor, que conseguiu, como 
atual presidente do partido, 
agregar todas as correntes 
do PT sorocabano para estas 
eleições.

Também pesou na esco-
lha de Triniti seus mais de 
dez anos de trabalho com 
o deputado Hamilton Pe-
reira (PT). “Como assessor 
do companheiro Hamilton, 
o Triniti acumulou muita 
experiência em políticas 
públicas. Ele sabe como 
desenvolver ações para a 
geração de emprego com 
crescimento sustentável”, 
disse Iara.

Logo após o anúncio de 
sua pré-candidatura como 
vice-prefeito pelo PT,  Triniti 
Fernandes recebeu o apoio 
de diversas lideranças políti-
cas e sindicais de Sorocaba e 
região.

Entre seus apoiadores 
está o deputado Hamilton 
Pereira, para quem Triniti “é 
um homem querido por to-
dos; o responsável pela uni-
dade entre os grupos petistas 

e um companheiro que vai 
colaborar e muito com a nos-
sa campanha”.

Para o vereador metalúr-
gico Izídio de Brito, a esco-
lha do nome de Trinti para 
vice-prefeito de Sorocaba 
dará uma consistência ainda 
maior à candidatura de Iara. 
“Além de sensato, ele [Trini-
ti] é um homem sério, con-
ciliador e unificador de for-
ças sociais, além de ter um 

compromisso inquestionável 
com a cidade”.   

Já o presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos, 
Ademilson Terto da Silva, 
classifica Triniti como “um 
companheiro com um belo 
histórico de lutas em prol dos 
trabalhadores de Sorocaba e 
região. A sensibilidade social 
dele e sua lealdade às causas 
populares nos faz comemo-
rar a escolha do PT”.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Vereador Izídio de Brito

José Carlos Triniti Fernandes, ex- dirigente sindical metalúrgico, é conhecido pelas habilidades como articulador e conciliador no PT

Deputado Estadual Hamilton Pereira Presidente do Sindicato Ademilson Terto
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Quem é
Triniti Fernandes


