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Rumo aos 60
A nova campanha de sindica-

lização dos metalúrgicos, “Cate-
goria Premiada”, mantém o selo 
“Rumo aos 60”, utilizado na cam-
panha anterior, pois ainda não 
atingimos a meta de ter 60% dos 
trabalhadores da ativa sindicaliza-
dos.

Atualmente, há 45 mil metalúr-
gicos nas fábricas e pouco mais de 
22 mil são sócios do Sindicato, o 
que resulta em uma taxa de sindi-
calização de 50%. Portanto, faltam 
10% para atingir a meta.

Mas o total de sócios do Sin-
dicato, com direito a benefícios e 

que con-
correm aos 
prêmios, ul-
trapassa os 25 
mil trabalhado-
res. Isso porque o 
quadro de associa-
dos inclui sócios re-
midos (aposentados), 
afastados pelo INSS 
(que não pagam mensa-
lidade) e ex-associados em 
período de carência pós-
-demissão, que por seis meses 
mantém todos os benefícios de 
sindicalizados.

Prêmios para uma categoria premiada

O maior mérito 
de um meta-
lúrgico sindica-
lizado é o fato 

de ele ser um trabalhador 
consciente. É um cidadão que 
busca ter seus direitos plena-
mente reconhecidos. Sabe 
que faz parte da classe traba-
lhadora e se orgulha disso.

O sindicalizado é o maior 
responsável pela manutenção 
das lutas e pelas conquistas 
sindicais. Ele faz parte de um 
Sindicato que tem tradição de 
pioneirismo e uma história 
marcante não somente para a 
região de Sorocaba, mas para 
o País.

Há décadas enfrentamos 

crises econômicas e amea-
ças contra direitos trabalhis-
tas, mas sempre consegui-
mos preservar os salários, 
conquistar aumentos reais, 
melhorias nas condições de 
trabalho, garantir acordos 
vantajosos para a categoria. 
Sem contar que crescemos de 
22 mil para 45 mil metalúrgi-
cos na região nos últimos dez 
anos. 

Essa evolução é fruto de 
nossas lutas coletivas e de po-
líticas acertadas dos governos 
Lula e Dilma Rousseff.

Enfim, o Sindicato dos 
Metalúrgicos é uma referên-
cia de lutas, vitórias, orga-
nização e respeito, inclusive 

para outras categorias profis-
sionais. Isso, por si só, faz dos 
metalúrgicos uma categoria 
premiada.

30 prêmios
Mas como a parcela sindi-

calizada da categoria merece 
benefícios extras, o Sindicato 
promove agora uma série de 
sorteios aos associados. Cada 
sócio terá dezenas de chan-
ces de ganhar prêmios como 
dois carros Uno Vivace 0K, 
quatro motos CG 125 Fan, 
quatro viagens pagas para 
Fortaleza, 10 TVs de 42’ e 10 
notebooks.

Confira neste informativo 
o regulamento da promoção.

maiores e  
mais fortes

Vale lembrar que a contri-
buição dos associados é fun-
damental para manter a es-
trutura e os instrumentos de 
atuação sindical. Por exem-
plo: os prédios da entidade, 
os veículos, a assessoria ju-
rídica, as ações judiciais, os 
laudos e consultas de medi-
cina do trabalho e os estudos 
econômicos. 

Também fazem parte des-
sa estrutura os gastos com 
processos de negociação, as 
ferramentas de comunica-
ção, os cursos de preparação,  
formação e qualificação, en-
tre muitos elementos neces-
sários para atender a uma 
categoria formada por mais 
de 45 mil trabalhadores na 
região.

Leia atentamente este informativo para saber 
como funciona o regulamento da promoção

Além disso, quanto mais 
sócios o Sindicato tiver, mais 
fortalecido ele se torna nas 
negociações com as fábricas, 
com a Fiesp e para ampliar 
os direitos dos trabalhadores 
nas fábricas e na sociedade.

Por isso, a meta da direto-
ria atual é ter 60% dos meta-
lúrgicos da ativa sindicaliza-
dos.



Confira os prêmios da 
Categoria premiada

Todos os metalúrgicos sindica-
lizados de Sorocaba e região e os 
aposentados da categoria (sempre 
conforme o regulamento da pro-
moção) vão concorrer a 30 prêmios 
até dezembro de 2012.
Os prêmios são: 

sorteios em duas fases
Os sorteios serão divididos 

em duas fases, sempre pela Lo-
teria Federal. 

Na primeira fase os metalúr-
gicos concorrerão a 15 prêmios 
nas extrações da loteria dos dias 

18, 22 e 25 de agosto de 2012.
Na segunda fase, os metalúr-

gicos concorrerão aos demais 15 
prêmios nas extrações da loteria 
dos dias 1º, 5 e 8 de dezembro 
de 2012.

sócios terão números da sorte
Cada associado receberá 

três “números da sorte” para 
concorrer aos prêmios pela 
Loteria Federal. Esses nú-
meros valem para a primeira 
fase. Na segunda fase, os as-
sociados receberão novos nú-
meros da sorte. 

Os números da sorte são 
gerados aleatoriamente, antes 
dos sorteios, por um progra-
ma de computador. Seme-
lhante à Loteria Federal, esses 
“números da sorte” vão de 
00.001 a 99.999. A cada asso-
ciado serão destinados, sem-
pre aleatoriamente, três nú-
meros dessa série na primeira 
fase dos sorteios.

Na segunda fase, cada sócio 

terá direito a novos “números 
da sorte” para concorrer aos 
próximos sorteios.

Acesso pelo site
O sócio poderá conhecer 

seus “números da sorte” pelo 
site do Sindicato (www.sme-
tal.org.br). 

Para ter acesso, o sócio de-
verá digitar seu número de 
matrícula sindical e seu RG 
no campo apropriado do site 
(identificado com a marca 
da promoção). A matrícula 
sindical consta no Cartão do 
Metalúrgico, que todo sócio 
possui.

Após identificação positi-
va, será exibida uma tela com 

dados pessoais e os números 
da sorte do associado, que 
poderá imprimir ou enviar 
por email essa informação.

Saber os números 
não é obrigatório
Mesmo sem saber os seus 

“números da sorte”, todo as-
sociado em conformidade 
com o Regulamento irá con-
correr aos prêmios. Caso seja 
contemplado, será comuni-
cado do fato pelo Sindicato.

O acesso ao número pelo 
site, portanto, é um serviço 
de acompanhamento que o 
Sindicato oferece, sem preju-
ízo dos direitos do associado 
aos prêmios.

2 carros Fiat Uno Vivace 0K 2013
2 motos Honda CG 125 Fan 0K
4 pacotes de viagens para Fortaleza-CE
10 TVs de LED 42’
10 Notebooks

Confira a premiação completa: 

2 carros Fiat Uno Vivace 1.0 4 portas 0K modelo 2013
2 motos Honda CG 125 Fan 0K
4 pacotes de viagem para Fortaleza-CE com direito a 1 
acompanhante (7 noites, inclui passagem aérea e hotel)
10 TVs de LED 42’ com conversor digital
10 Notebooks com configuração básica
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Após o sorteio 
pela Loteria Fe-
deral, o banco de 
dados do Sindica-
to apontará quem 
são os sócios que 
possuem os “nú-
meros da sorte” 
correspondentes. 
Em seguida, será 
feita uma avalia-
ção padrão para saber se o 
sócio atende os requisitos do 
regulamento.

Após a checagem, o pró-
prio Sindicato se encarregará 
de comunicar ao sócio que 
ele ganhou algum dos prê-
mios. Entre a divulgação dos 
números da loteria, a checa-
gem do cadastro do sócio e 

Confira a premiação em cada fase da “Categoria Premiada”. 
A ordem dos prêmios segue a ordem do sorteio da Loteria Federal. É só comparar 

 seus números da sorte com os números da loteria em cada data de extração.

ordem e datas dos sorteios

1ª FASE
1º Sorteio – 18 de agosto de 2012
1º prêmio – uma moto Honda CG 125 Fan 0K
2º prêmio – uma viagem para Fortaleza-CE
3º prêmio – uma TV Led 42’
4º prêmio – um notebook
5º prêmio – um notebook

2º Sorteio – 22 de agosto de 2012
1º prêmio – uma moto Honda CG 125 Fan 0K
2º prêmio – uma viagem para Fortaleza-CE
3º prêmio – uma TV Led 42’
4º prêmio – uma TV Led 42’
5º prêmio – um notebook

3º Sorteio – 25 de agosto de 2012
1º prêmio – um Fiat Uno Vivace 0k
2º prêmio – uma TV Led 42’
3º prêmio – uma TV Led 42’
4º prêmio – um notebook
5º prêmio – um notebook

2ª FASE
1º Sorteio – 01 de dezembro de 2012
1º prêmio – uma moto Honda CG 125 Fan 0K
2º prêmio – uma viagem para Fortaleza-CE
3º prêmio – uma TV Led 42’
4º prêmio – um notebook
5º prêmio – um notebook

2º Sorteio – 05 de dezembro de 2012
1º prêmio – uma moto Honda CG 125 Fan 0K
2º prêmio – uma viagem para Fortaleza-CE
3º prêmio – uma TV Led 42’
4º prêmio – uma TV Led 42’
5º prêmio – um notebook

3º Sorteio – 08 de dezembro de 2012
1º prêmio – um Fiat Uno Vivace 0k
2º prêmio – uma TV Led 42’
3º prêmio – uma TV Led 42’
4º prêmio – um notebook
5º prêmio – um notebook

Data-limite para se sindicalizar
1ª Fase
Todos os metalúrgicos 

sindicalizados até 9 de agosto 
de 2012 concorrem aos prê-
mios já na primeira fase dos 
sorteios. Essa mesma data 
vale para sócios que pagam 
a mensalidade nas sedes re-
gularizarem eventuais pen-
dências junto à secretaria do 
Sindicato.

Também dia 9 de agosto 
de 2012 vence o prazo para 
que os sócios remidos (apo-
sentados), que ainda não se 

recadastraram, regulariza-
rem a situação na secretaria 
do Sindicato. Caso contrário, 
deixarão de concorrer aos 
prêmios de agosto.

Quem se sindicalizar ou 
regularizar seu cadastro  
após 9 de agosto concorrerá 
apenas aos prêmios de de-
zembro, respeitando a data 
limite prevista para a segun-
da fase.

2ª Fase
Concorrem aos prêmios 

da segunda fase todos os me-
talúrgicos sindicalizados até 
20 de novembro de 2012. 

Essa mesma data vale  
para o sócio inadimplente 
que paga mensalidade na 
sede regularizar suas pen-
dências.

Também em 20 de no-
vembro vence o prazo de 
recadastramento para os só-
cios remidos (aposentados) 
com cadastros defasados ou 
incompletos concorrerem à 
segunda fase dos sorteios.

Como acompanhar os sorteios Entrega do prêmio
caixa.gov.br/loterias).

Vale lembrar que serão 
premiados os associados que 
tiverem “números da sorte” 
coincidentes com algum dos 
cinco números sorteados 
pela Loteria Federal, confor-
me quadro publicado neste 
informativo.

No primeiro dia útil após 

o sorteio da Loteria, os nú-
meros da extração serão 
divulgados também no site 
www.smetal.org.br

o comunicado do Sindicato 
não devem se passar mais do 
que 5 dias.

Na mesma data, o sócio 
poderá comparecer ao Sin-
dicato para receber o prêmio. 
No caso do sorteio do carro, 
o associado poderá optar por 
receber o veículo em casa, 
poucos dias após o sorteio.

veja o regulamento completo em:

WWW.smETaL.oRG.BR

O sorteio é pela Loteria 
Federal. Portanto, os sócios 
podem acompanhar o re-
sultado, em tempo real, nos 
dias de extração da loteria,  
pelos veículos de comunica-
ção que costumam divulgar 
os resultados. Um desses  
veículos é o site da Caixa 
Econômica Federal (www.


