
Nesta terça-feira, dia 1º, a fabricante de pás eólicas e aerogeradores demitiu dezenas de trabalhadores. 
A falta de uma política nacional para o setor e de leilões de energia afetaram drasticamente a produção local.

Wobben demite mais trabalhadores

CAMPANHA SALARIAL

RETA FINAL
A diretoria do SMetal convocou reunião com representantes de empresas 

metalúrgicas para esta sexta-feira, 4, às 10h. Protestos não estão descartados em 
defesa da Convenção Coletiva e de aumento salarial.

CLUBE DE CAMPO
Reabertura das 
piscinas conta com 
música ao vivo

ARAÇARIGUAMA
SMetal luta para 
barrar demissões 
na antiga Senior

REFORMA
Colônia de Férias 
chega na fase final 
de revitalização 
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Outubro Rosa é uma campanha internacional 
de conscientização sobre a prevenção e 
tratamento do câncer de mama

PÁG. 2

PÁG. 3

SMetal convoca reunião
para resolver impasses

O Sindicato continua nas fábricas alertando os 
trabalhadores que a qualquer momento podem haver 
protestos; na YKK, a assembleia aconteceu quinta, 26
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Somos a favor de 
políticas públicas 
que favoreçam o 

desenvolvimento da 
cidade e da região
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Que indústria queremos?
Sabemos que ainda é muito distante a imple-

mentação generalizada da Indústria 4.0 no Brasil, 
sendo que a maioria das empresas não conseguiu 
nem atingir a revolução industrial 3.0. É só veri-
ficarmos os problemas que temos com o sinal de 
internet.

Em tempos de precarização, de discursos e ações 
governamentais que geram mais informalidade e 
desemprego do que carteira assinada, precisamos 
falar, urgentemente, sobre emprego digno.

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C), divul-
gada  no dia 27 do mês passado, pelo IBGE, os tra-
balhadores na informalidade atingiram o recorde de 
41,4% do total da população ocupada no país. 

Devido à falta de política industrial, empresas 
com a Wobben estão encerrando a produção. Não 
há incentivo para energias renováveis no país. Nem 
incentivo em qualquer outro segmento. Está estag-
nado. O governo federal vive agora de tuitadas, não 
de políticas sociais, nem projetos para o desenvol-
vimento.

Nesta quarta, 2, enquanto esta edição da Folha 
Metalúrgica estava sendo finalizada, os vereadores 
votavam dois Projetos de Lei, de autoria do exe-
cutivo municipal, visando incentivos para empre-

res metalúrgicos, somos a favor de políticas públi-
cas que favoreçam o desenvolvimento da cidade e 
da região. Mas é preciso que as empresas que forem 
beneficiadas deem contrapartidas ao município.

Não constam nos projetos, mas exigimos a con-
tratação de trabalhadores com direitos garantidos, 
com práticas saudáveis no ambiente de trabalho ao 
invés de assédio moral e sexual. Que essas empre-
sas sejam responsáveis tanto com o meio ambiente, 
não contaminando no solo, quanto na ética no local 
de trabalho.

Uma das empresas que pode se beneficiar dos 
incentivos fiscais, novamente, é a Flextronics. É 
bom lembrar que em 2011, por ação deste sindica-
to, sofreu um Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) do Ministério Público por assédio moral, por 
restringir o acesso ao banheiro.

A mesma que ainda insulta seus trabalhadores, 
conforme inúmeras denúncias recebidas pelo sin-
dicato, e que se nega a conceder um PPR justo aos 
responsáveis pelo crescimento da produtividade e 
dos lucros da empresa.

Queremos geração de postos de trabalho, sim! 
Com responsabilidade, porque nenhuma sociedade 
evolui sem segurança econômica, sem igualdade de 
oportunidades ou desenvolvimento humano!

editorial

sas locais.Um deles, o PL 316, concede incentivos 
fiscais a empresas que virem se instalar ou que 
querem se manter na cidade e outro, para incen-
tivar empresas de tecnologia na região central da 
cidade.

Já o PL 317 tenta minimizar os impactos da cri-
se política, econômica e social que o Brasil atra-
vessa mediante a concessão de benefícios fiscais 
destinados à indústria e a empresas prestadoras 
de serviços que venham se instalar em Soroca-
ba, ampliar as instalações, readequar as unidades 
produtivas, ou que queiram se manter na cidade. 
Benefícios como: redução da alíquota de ISSQN 
(Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza), de 
5% para 2%, e isenção total do IPTU, entre outros. 
Os incentivos podem durar 12 anos, sendo reava-
liados a cada dois anos.

Nós, enquanto representantes dos trabalhado-
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SMetal dá início às negociações
por empresa do G10

Dirigentes fazem reunião por política industrial

emprego e renda

Diante a ausência de iniciativas do governo federal para o desenvolvimento de políticas de 
geração de postos de trabalho na indústria, o SMetal vem promovendo uma série de ações na 
luta por política industrial e investimentos para Sorocaba e região.

Além desses temas, a qualificação de mão-de-obra também foi tema tratado pelo presidente do 
SMetal, Leandro Soares, e o secretário de organização, Izidio de Brito, em reunião com o diretor 
titular do Ciesp de Sorocaba, Erly Domingues de Syllos, na quinta-feira, 26.

“Precisamos unir forças em ações para o desenvolvimento industrial e para pensarmos de que 
forma podemos contribuir para a qualificação dos trabalhadores que estão desempregados”, 
explica Izídio.

A falta de uma política nacional 
para energia renovável afetou em 
cheio a metalúrgica Wobben, que 
demitiu dezenas de trabalhadores 
nesta terça-feira, dia 1º, encerrando 
a produção de pás eólicas na planta 
de Sorocaba. A princípio, a empre-
sa manterá apenas o setor adminis-
trativo.

Sem leilões de energia, a em-
presa não conseguiu novos projetos 
para manter a produção. Em maio, 
já tinha demitido 90 trabalhadores. 
“Infelizmente, é um grave reflexo 
da falta de política industrial e de 
incentivos à cadeia produtiva de 

energia, um setor dependente de 
ações governamentais”, ressalta o 
secretário-geral do SMetal, Silvio 
Ferreira.

Durante o fechamento desta edi-
ção da Folha Metalúrgica, os diri-
gentes do SMetal se reuniam com 
representantes da Wobben para rei-
vindicar que todos os trabalhadores 
tenham seus direitos garantidos.

A empresa, que fica na avenida 
Fernando Stecca, manteve os seto-
res administrativo de  gerador em 
funcionamento. Antes da demissão 
desta terça, 1, tinha 370 trabalhado-
res. Leia mais no Portal do SMetal.

Wobben encerra a produção 
de pás eólicas em Sorocaba

crise
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É hora de dar um basta ao descaso dos patrões. Sindicato agendou 
reunião para esta sexta-feira, 4. Empresas devem confirmar presença
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Senior: SMetal terá nova reunião
com a empresa nesta sexta-feira

PPR na  
MG Fundição
Os metalúrgicos da MG Fundição, em 
Sorocaba, aprovaram na quarta-feira, 25, 
proposta de Programa de Participação nos 
Resultados (PPR). Segundo o dirigente do 
SMetal, Alessandro Marcelo, a proposta 
inicial da empresa era a mesma do 
ano passado. “Mas após negociação, 
conseguimos melhorias e aumento na 
antecipação, que será paga no mês de 
outubro”, conta. A segunda parcela está 
prevista para fevereiro de 2020 e o valor 
total teve um crescimento de 10% em 
relação ao ano passado.

13º CONCUT 
Com o objetivo de atualizar o projeto 
político-organizativo da CUT conforme 
as transformações no mundo do trabalho 
e elaborar um plano de lutas para o 
próximo período, acontece, entre os 
dias 7 e 10 de outubro, o 13º CONCUT 
(Congresso Nacional da CUT), na Praia 
Grande. Oitos dirigentes do SMetal estarão 
representando na entidade nos debates. 
São eles: Antonio Welber Filho, Izidio de 
Brito, Valdeci Henrique da Silva, Leandro 
Soares, Lindalva Linhares da Silva Martin, 
Priscila dos Passos Silva, Silvio Ferreira e 
Tiago do Nascimento.

notas

Em assembleia realizada na 
manhã desta quarta-feira, dia 2, 
na porta da Junior Flex (antiga 
Senior) os metalúrgicos voltaram 
ao trabalho, devido ao aceno da 
empresa por negociação, com o 
compromisso da pauta de reivin-
dicações ser atendida.

Em setembro, a empresa de-
mitiu arbitrariamente quatro 

trabalhadores com estabilidade 
garantida por lei e diante as in-
certezas sobre o futuro da fábri-
ca, após ser adquirida pelo grupo 
Solina Global Corporação, os 
trabalhadores entraram em greve 
no dia 27.

Em reunião ocorrida no SMe-
tal com a empresa, no dia 1º, com 
o acompanhamento do jurídico 

da entidade, tanto o presidente do 
SMetal, Leandro Soares, quanto 
o dirigente João Farani expuse-
ram ao representante da Junior 
Flex, Luis Felipe Almeida, que o 
sindicato não permitirá condutas 
que ameacem a dignidade e os 
direitos dos trabalhadores. Uma 
nova reunião foi agendada para 
esta sexta-feira, dia 4.

Diante os impasses da Campanha Salarial 
e os desrespeito aos trabalhadores por parte 
das bancadas patronais, a diretoria do SMetal 
convocou uma reunião com empresas para a 
manhã desta sexta-feira, 4, para se chegar a um 
entendimento que atenda as reivindicações da 
categoria.

De acordo com o tesoureiro da Federação 
Estadual dos Metalúrgicos da CUT, Adilson 
Faustino (Carpinha), que também é diretor do 
SMetal, os sindicatos vão intensificar as mobi-
lizações nas bases nos próximos dias e não está 
descartada a possibilidade de protestos e até 
mesmo de paralisações na categoria em defesa 

da Convenção Coletiva e de aumento salarial.
“As negociações com as bancadas patro-

nais continuam, mas alguns grupos como o G2 
(máquinas e equipamentos) e o G3 (do setor de 
peças e parafusos), não têm contribuído para 
se chegar a um entendimento e esse compor-
tamento pode causar prejuízo em fábricas de 
todo o Estado de São Paulo”, explica Carpinha.

A luta dos sindicatos junto com a federação 
é para que os profissionais das indústrias meta-
lúrgicas sejam valorizados. 

A expectativa dos dirigentes sindicais é a 
de que surja uma proposta econômica que con-
temple os trabalhadores.

ARAÇARIGUAMA

SMetal convoca empresas 
para resolver impasses

Acordo por empresa
No caso do G10, grupo que reúne sindicatos 
patronais que representam pequenas e médias 
empresas, o SMetal dá início, na próxima semana, 
às negociações da Campanha Salarial por fábrica.

O Sindicato negociará acordo coletivo por empresa 
para manter os direitos dos trabalhadores, pela 
reposição da inflação e aumento real.

O SMetal recomenda aos 
metalúrgicos que tiverem 
dúvidas sobre a situação da 
Campanha Salarial na empresa 
em que trabalham, que entrem 
em contato com o Sindicato. 
Pode ser via telefone, no (15) 
3334-5400; pela página do 
Facebook ou pelo Portal SMetal, 
no “Fale Conosco”.
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Taça Papagaio de Futsal 2019 começa com muitos gols

Colônia passa pelos últimos reparos
e deve reabrir em novembro

SÃO BENTO LAZER E MÚSICA

Cerca de 60 alunos da Escolinha 
treinam no Humberto Reale

Piscinas do Clube reabrem neste
fim de semana com shows ao vivo

Posicionamento em campo e do-
mínio de bola tiveram destaque nas 
aulas da Escolinha de Futebol Ofi-
cial do São Bento/SMetal no último 
sábado, 28, no Centro de Treina-
mento do Azulão - Humberto Reale. 

Tiago Tremonti, coordenador da 
Escolinha, contou que o objetivo é, 
em breve, marcar jogos amistosos 
para alunos. “Nos treinos mais re-
centes, já começamos a dividir em 
qual posição cada um mais tem ha-

bilidade e, no CT do Azulão, pude-
mos treinar toques de bola utilizan-
do todo o campo, para potencializar 
o jogo de cada aluno”, explica. 

Foi a segunda vez que os alunos 
treinaram no local, a primeira foi em 
agosto. “A nossa intenção é realizar 
treinos no Humberto Reale uma vez 
por mês”, lembra Tremonti.

As inscrições para a Escolinha 
são permanentes, agende uma aula 
experimental pelo (16) 98144-2405.

Além da reabertura das piscinas, 
a diretoria do Sindicato dos Meta-
lúrgicos preparou uma programa-
ção especial no Clube de Campo, 
no Éden, para este fim de semana.

No sábado, dia 5, às 14h, ha-
verá show com cantor e compo-
sitor Marcos Pop, que traz em seu 
repertório o melhor do rock, pop 
e sertanejo, além de canções pró-
prias.

Já no domingo, 6, a animação 
ficará por conta da cantora Eli-
za Machado, também a partir das 
14h. Eliza nasceu em São Paulo, 
mas iniciou sua carreira musical 
em 2007, em Sorocaba. No dia 6, 
haverá ainda cama elástica para a 
diversão dos filhos e familiares dos 
associados. 

Informações e agendamento 
dos quiosques para churrasco pelo 
(15) 3225-3377.

9h15 RED BULL/SYL x DPR/JUVENTUS

10h20 ORRIVER PLATE  ZF x TERCEIRO TEMPO FC

11h30 CANELA DE PEDREIROS x  ATLÉTICO RAJADA

12h20 GESTAMP FUTSAL x DESMAIA CORPO

13h10 GRUPO SYL x INHAKAPURA

14h10 PRYSMIAM GROUP x RIVER PLATE  FUSÃO

PRÓXIMOS JOGOS - DIA 6/10

A primeira rodada da 14ª Taça 
Papagaio de Futsal do SMetal, 
que aconteceu no último domin-
go, dia 29, no Clube de Campo, 
teve muita bola na rede. Em dez 
partidas, as equipes inscritas mar-
caram um total de 76 gols.

O campeonato teve início por 
volta das 10h e o sistema de dis-
puta é de dupla eliminatória den-
tro de dois grupos – A e B. Neste 
domingo, dia 6, a partir das 9h15, 
acontece a segunda rodada do 

A Colônia de Férias dos Metalúrgicos, que 
fica na Ilha Comprida, está passando por refor-
mas de revitalização e deve ser entregue no mês 
de novembro. Ainda em outubro serão abertas as 
inscrições para hospedagem de metalúrgicos sin-
dicalizados e seus familiares. As datas serão di-
vulgadas no Portal SMetal, fique de olho!

Segundo o secretário de administração e fi-
nanças do SMetal, Tiago Almeida do Nascimen-
to, condições climáticas atípicas para o período, 
como chuvas e ventos fortes, afetaram o anda-
mento das obras. “Por isso ainda não podemos 
cravar uma data exata de reabertura da Colônia”, 
explica. 

“Além de obras estruturais de revitalização, 

como troca de pisos quebrados, medidas contra 
umidade, pintura e melhorias em todos os quartos 
e áreas comuns, estamos fazendo a troca dos col-
chões, dos fogões - para modelos cooktop - e de 
utensílios domésticos”, completa.

Outra mudança importante é a adaptação de 
mais dois quartos para melhor acesso de cadei-
rantes e hóspedes com pouca mobilidade. “Agora 
temos quatro quartos totalmente adequados para 
os associados que necessitam de acessibilidade”, 
afirma.

A Colônia de Férias do SMetal fica no Balneá-
rio Britânia, de frente para o mar, e possui 40 apar-
tamentos - 36 de quatro lugares e 4 de seis lugares. 
Informações pelo telefone (15) 3334-5415.

torneio, que terá seis jogos. 
Confira abaixo os jogos da se-

gunda rodada.
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