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CAMPANHA SALARIAL

Foguinho

Reajuste de 8% já está
garantido em 67 fábricas

Semana teve greve em cinco empresas; fábricas que ainda não garantiram os 8% podem parar a qualquer momento

QUALIFICAÇÃO

Sindicato tem cursos nas áreas de
produção, administração e Inglês

Ginástica

saúde

Sócios agora
têm 4 opções
de academias

Evento no Sesi
atraiu mais de
3 mil pessoas

PÁG. 4

PÁG. 2

Rubens de Faria

Economia

Etec: Inscrição
para vestibulinho
começa na 6ª

Estudos indicam
retomada do
crescimento

PÁG. 4

Três escolas parceiras do Sindicato dos Metalúrgicos
estão com inscrições abertas para cursos de qualificação
profissional na sede de Sorocaba. Metrologia, Inspetor
de Qualidade, 5S, departamento pessoal e Inglês são algumas opções com descontos para sócios do Sindicato e
dependentes.
PÁG. 4

Enquanto as negociações estaduais
continuam emperradas, 22 mil metalúrgicos de 67 fábricas da região de Sorocaba já garantiram reajuste salarial
de 8% retroativos a 1º de setembro. A
orientação para que o Sindicato buscasse firmar termos de compromisso
de reajuste com as empresas veio da
Federação Estadual dos Metalúrgicos
da CUT (FEM).
Em algumas fábricas, os trabalhadores fizeram greve para acelerar a
negociação. Foi o que aconteceu na
Wobben, Apex Tool, Emerson e Grupo Schaeffler nos últimos dias. Dessas,
apenas a Wobben permanecia parada
até a noite de quarta, dia 26.
O Sindicato afirma que as paralisações vão continuar acontecendo nas
fábricas que ainda não garantiram os
8%. “Mas a unidade e a mobilização
dos trabalhadores são fundamentais
para isso”, afirma o sindicalista João
PÁG.3
Farani.

PÁG. 2
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SAÚDE

O Brasil no rumo certo
Diante de um
cenário econômico
tão promissor,
nenhum outro
indicador é mais
importante do
que a redução
da desigualdade
social
mento das atividades
econômicas nos próximos meses, o Brasil se
aproxima do pleno emprego.
Entre as medidas
do governo Dilma
Rousseff que contribuíram
diretamente
para a nova aceleração
da economia estão a
prorrogação do IPI reduzido para veículos,
linha branca, eletrodomésticos e materiais
de construção; desoneração da folha de
pagamento; corte nos
juros para compra de
caminhões, bens de
capital e equipamentos
pesados; preferência de
produtos nacionais nas
compras efetuadas pelo
governo, entre outras.
Diante de um cenário econômico tão promissor, nenhum outro
indicador é mais importante do que a redução
da desigualdade social.
Nos últimos dez anos,
o Brasil reduziu dras-
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ticamente a distância
entre os mais ricos e
os mais pobres, embora a desigualdade
brasileira ainda esteja
entre as 12 mais altas
do mundo.
Pesquisa elaborada
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) lançada
nesta terça-feira, dia
25, aponta que “não há
na História brasileira,
estatisticamente documentada desde 1960,
nada similar à redução
da desigualdade de
renda observada desde
2001”.
O estudo do Ipea
considerou dados da
Pesquisa
Nacional
por Amostra de Domicílios (Pnad), do
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE). Os pesquisadores concluíram que
entre 2001 e 2011, a
renda per capita dos
10% mais ricos aumentou 16,6% em
termos acumulados,
enquanto a renda dos
mais pobres cresceu
91,2% no período.
A consciência social e política de muitos operários ajudou
a transformar o Brasil
em um dos países com
a economia mais estável e promissora do
mundo atual. Cabe às
novas gerações de metalúrgicos reconhecer
e dar continuidade a
essa trajetória.
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Ana Cláudia

A série de medidas de estimulo à
economia,
iniciada
pelo presidente Lula
e continuada pela presidenta Dilma, mostra
que o Brasil engrenou
em um ritmo de crescimento acelerado e,
mais importante, consistente.
Por meio de uma
série de indicadores
divulgados nos últimos dias, é possível
constatar que a produção industrial e as
exportações puxaram
alta de 1,6% do Produto Interno Bruto
(PIB) em comparação
com o mesmo período
do ano passado.
Além disso, pesquisas apontam que o
consumidor também
sinaliza a intenção de
adquirir mais bens duráveis como automóveis, computadores
e geladeiras. O Índice de Confiança do
Consumidor, medido
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV),
avançou 0,8% na passagem de agosto para
setembro.
Enquanto o consumidor está mais confiante e as indústrias
puxam alta nas exportações, o mercado de
trabalho se mantém
estável mesmo diante
de um período de atividade relativamente
fraco. Com a expectativa de um aqueci-

Trabalhadores prestigiam
evento de saúde preventiva

Evento ofereceu diversas atividades gratuitas para os trabalhadores da indústria e familiares

Mais de três mil
pessoas
passaram
pelo Sesi de Sorocaba no último sábado,
dia 22, para participar da primeira edição da Ação Indústria
Saudável. O evento
ofereceu uma série
de serviços gratuitos ligados à saúde e
também atividades
de cultura e lazer dos
trabalhadores e seus

dependentes.
De acordo com os
organizadores, 682
trabalhadores participaram do Circuito
Saúde, que consiste
numa série de testes
preventivos
como
glicemia (diabetes),
acuidade visual, entre
outros.
“Toda iniciativa
voltada à saúde e à
qualidade de vida dos

trabalhadores deve
ser estimulada. Por
ser voltado à prevenção, a sua importância é ainda maior.
Agradecemos ao Sesi
pelo convite, para que
o Sindicato fosse parceiro desse evento”,
comenta Ademilson
Terto da Silva, presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de
Sorocaba e Região.

economia

Indicadores apontam novo
crescimento da economia
Diversos indicadores econômicos divulgados nos últimos
dias apontam para a retomada
do crescimento do Brasil. Analistas de mercado e a própria
imprensa reconhecem que as
medidas do governo federal foram fundamentais para o novo
aquecimento da economia.
Um balanço do Serasa Experian, referente ao mês de julho,
apontou que a produção industrial e os contratos de exportação foram os principais responsáveis pelo aumento de 1,6% do
Produto Interno Bruto (PIB) em
comparação com julho de 2011.
Essa foi a maior taxa de crescimento dos últimos nove meses.
Já a confiança do consumidor brasileiro na economia,
que já era alta, avançou 0,8%

em apenas um mês, de agosto
para setembro, segundo levantamento da Fundação Getúlio
Vargas (FGV). De acordo com
o mesmo estudo, o consumidor
se mostra disposto a investir na
compra de bens duráveis.
Algumas medidas do governo Dilma Rousseff que contribuíram para a nova aceleração
da economia foram a prorrogação do IPI reduzido para veículos, linha branca, eletrodomésticos e materiais de construção;
desoneração da folha de pagamento para empresas que não
demitirem; corte nos juros para
compra de máquinas e equipamentos pesados; preferência de
produtos nacionais nas compras
efetuadas pelo governo, entre
outras.
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Campanha salarial

De segunda a quarta-feira
desta semana, o Sindicato dos
Metalúrgicos havia liderado
greves em cinco fábricas da
categoria para reivindicar reajuste salarial de 8% aos trabalhadores. As paralisações
atingiram as empresas Wobben, Apex Tool, Emerson,
Grupo Schaeffler e Johnson
Controls. Dessas, somente a
Wobben permanecia em greve até a noite de quarta, 26.
A primeira greve da semana foi na Wobben, iniciada
na manhã de segunda-feira e
ainda em andamento na noite de quarta-feira. Na Apex e
na Emerson a paralisação foi
iniciada na terça. No caso da
Apex, a empresa aceitou pagar os 8% no mesmo dia e a
greve foi encerrada no início
da tarde. Já os metalúrgicos
da Emerson voltaram ao tra-

balho na manhã de quarta,
26, após a empresa assumir o
compromisso de reajustar os
salários em 8%.
Na Emerson, além do
reajuste, os trabalhadores
conquistaram a redução de
jornada, que passará das 44
horas por semana atuais para
43h em outubro e 42h a partir
de 1º de janeiro de 2013.

as fábricas que ainda não se
comprometeram a pagar os
8% de reajuste, retroativos a
1º de setembro, podem entrar
em greve a qualquer momento. Por outro lado, até a noite
de quarta, 67 empresas já haviam garantido os 8% e não
correm risco de paralisação
(veja quadro).

Schaeffler e Johnson
As paralisações no Grupo
Schaeffler e Johnson Controls foram deflagradas no
início da tarde de quartafeira, 26. Poucas horas depois, tanto a Schaeffler quanto a Johnson concordaram
com os 8% e os funcionários
de ambas as fábricas voltaram ao trabalho.
O Sindicato dos Metalúrgicos afirma que todas

FEM/CUT
O Sindicato não está fazendo acordos salariais por
fábricas, mas sim firmando
termos de compromisso em
relação ao reajuste mínimo
de 8%. Os termos de compromisso se tornaram necessários porque as negociações
estaduais, entre a FEM/CUT
e as bancadas patronais, estão emperradas desde o início do mês.

Fotos: Foguinho

Semana teve greve
em cinco fábricas

Paralisação na Apex Tool arrancou acordo de 8%

Depois de parar nesta quarta, Johnson Controls garantiu reajuste reivindicado

Confira as 67 empresas que
garantiram 8% de reajuste
Juntas, as 67 fábricas empregam 22 mil metalúrgicos, que representam 47,8% do total de 46 mil
trabalhadores da categoria. Os compromissos de reajuste, independente da negociação estadual,
foram firmados com o Sindicato nos últimos dias. As demais empresas estão sujeitas à greve.

FUNDIÇÃO

GRUPO 2

GRUPO 8

ALLOYS & METALS RECICLAGEM

FLEXTRONICS

PRYSMIAN ENERGIA CABOS SIST.

ALLOYS COMÉRCIO DE SUCATAS

JOHNSON CONTROLS

PRYSMIAN TELECOMUNICAÇÕES

BONGAS DO BRASIL

TYCO VALVES & CONTROLS BRASIL

SPF FIBRAS (GRUPO PRYSMIAN)

DE VILLATTE

WESTLOCK EQUIP. DE CONTROLE

OMNI CRUSHING & SCREENING

FUNDIÇÃO FEIRENSE

BAUMA EQUIP. INDÚSTRIAIS

REM-ONIX - MINERAÇÃO

FVI ACESSÓRIOS INDÚSTRIAIS

TECNOMECANICA PRIES

BLUETEC EQUIP. PARA MINERAÇÃO

IPE LIGAS

EMERSON PROCESS

METALÚRGICA BARROS MONTEIRO
COMMSCOPE CABOS DO BRASIL

ITAL INDÚSTRIA
MARCOS FERNANDO ME
METAIS RANDAZZO

GRUPO 3

DIFRAN INDÚSTRIA E COMERCIO
PONTEC SERVICE

METALEX

METALAC SPS

ZOBOR INDÚSTRIA MECÂNICA

METALMAX LIGAS ESPECIAIS

KANJIKO DO BRASIL

APEX TOOL GROUP

METALUR BRASIL (FILIAL)

SCÓRPIOS

TT STEEL DO BRASIL

METALUR BRASIL (MATRIZ)

ZF LEMFORDER

METALÚRGICA METALVIC

ZF DO BRASIL LTDA

METALÚRGICA VICFER

ZF SISTEMAS DE DIREÇÃO

MG FUNDIÇÃO DE ALUMÍNIO

S. INDUSTRIAL AUTOMOTIVO

STIL COM. RECUP. DE PEÇAS

MOXBA METALÚRGICA DO BRASIL

SCHERDEL DO BRASIL

TUPA SISTEMA METÁLICO

REMESP RODAS

GRUPO SCHAEFFLER

DENTAL MORELLI

SABAD SOLUÇÕES

TEC FORJA

MONTMAN APLICAÇÕES

SABOO SERVIÇOS DE USINAGEM

DANA INDÚSTRIAS

USICON REDUTORES

SPICA LTDA

MOTO PEÇAS TRANSMISSÕES

BARCELONA COATINGS

SPS SUPRIMENTOS SIDERÚRGICA
SRI SOCIEDADE RMG-INVEL
VIC PARTICIPAÇÕES

Schaeffler também teve produção paralisada

MONTADORA
TOYOTA DO BRASIL

Até a noite desta quarta, apenas a Wobben não havia apresentado proposta

GRUPO 10

JORGE MARUM FILHO
WAGNER JOSE DE MATTOS
INSER INDÚSTRIA

Além de reajuste, Emerson anunciou redução de jornada
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Foguinho

Parceiros do Sindicato
oferecem novos cursos

do e Departamento Pessoal,
entre outros.
As escolas parceiras também vão promover palestras
de orientação profissional e
de teste de conhecimentos,
sobre conteúdos abordados
nos testes realizados pelas
empresas.
As aulas acontecem na
sede do Sindicato. Os cursos
são pagos, mas sócios do

Nove anos depois de sua
demissão, o metalúrgico Domingos Batista foi reintegrado
à Case, por decisão da Justiça
do Trabalho. Ele retornou às
atividades, no setor de dobradeira, na última sexta-feira, 21.
Funcionário da fábrica
desde setembro de 1996, ele
foi dispensado em outubro de
2003, quando já era portador
de tendinite nos dois braços.
Com base em laudo pericial, que constatava a doença,
o departamento jurídico do
Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba e Região requereu
na justiça a reintegração do
trabalhador.
Em junho de 2004 o pedi-

Foguinho

Justiça obriga
reintegração de
metalúrgico lesionado

Domingos Batista foi demitido quando já
sofria de tendinite

do já havia sido julgado procedente em primeira instância,
mas a empresa recorreu da decisão. Agora, o Tribunal Regional do Trabalho reafirmou
a decisão.

Sindicato e seus dependentes têm descontos especiais.
Mais informações pelo telefone (15) 3334-5417 ou (15)
3334-5419.

matrícula é de R$ 10,00 e
sócios e dependentes do
Sindicato têm desconto na
mensalidade. As aulas também são realizadas na sede
sindical, em Sorocaba, que
fica na rua Júlio Hanser,
140, Lajeado, próximo à rodoviária. Mais informações
sobre o curso de Inglês pelo
número (15) 3013-8252.

Turmas de Inglês
Já a escola Move On
Idiomas, também parceira
do Sindicato, está com inscrições abertas para novas
turmas de inglês. A taxa de

A partir desta sexta-feira, dia 28, a Escola Técnica
“Rubens de Faria e Souza”
recebe inscrições para o
vestibulinho do primeiro
semestre de 2013. As inscrições poderão ser feitas até
o dia 25 de novembro pelo
site www.vestibulinhoetec.
com.br. Já o exame, para
ingresso nos ensinos médio
e técnico, acontece no dia 2
de dezembro.
Para se inscrever para o
Ensino Médio o candidato
deverá ter concluído o Ensino Fundamental. Já para
disputar as vagas de Ensino
Técnico, o candidato deve
ter Ensino Médio completo
ou estar cursando a 2ª ou 3ª
série do mesmo.
Após a inscrição pelo
site, será gerado um boleto
de taxa de inscrição no valor de R$ 25,00 que pode ser
pago em qualquer agência
bancária, casa lotérica ou
correspondentes bancários.
A relação completa de cursos oferecidos, bem como o
período das aulas e número
de vagas também podem ser
conferidos no site.

Sindicato faz parceria com
três academias de ginástica
A academia do Clube de Campo do Sindicato ficará fechada entre 30/09 a 14/10
O Sindicato dos Metalúrgicos firmou parceria com três
academias de ginástica, duas
em Sorocaba e uma em Votorantim, com preços especiais
para sócios e dependentes. O
preço da mensalidade, com
desconto, será R$ 20 em qualquer das academias parceiras.
Em Sorocaba, as academias são a DE7 da avenida
Ipanema nº 780 (sobreloja da
Caixa Econômica) e a DE7 da
avenida Itavuvu nº 3.750 (em
frente ao Coop). Em Votorantim, a parceria é com a academia Corpo de Aço, na avenida
Luiz do Patrocínio Fernandes
nº 1059.
Para ter direito à mensali-

Foguinho

As escolas RH Treinare
e Rise, em parceria com o
Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba e Região, estão com matrículas abertas
para cursos e palestras de
treinamento e qualificação
profissional. Entre os cursos oferecidos estão Leitura
e Interpretação de Desenho
Técnico, Metrologia, Inspetor de Qualidade, Secretaria-

Rubens de Faria
abre inscrições
para vestibulinho
nesta sexta

Com parcerias, metalúrgicos terão 4 opções de academia

dade de R$ 20 o aluno deve
apresentar sempre o cartão de
associado e o último holerite
do sócio titular.
A academia do Clube de
Campo dos Metalúrgicos, no

www.smetal.org.br

Éden, em Sorocaba, continuará sendo outra opção para
sindicalizados e dependentes,
mas ficará fechada para reformas entre os dias 30 de setembro e 14 de outubro.

