
 acesse estas e outras notícias em www.PORTALdosTRABALHADORES.com.br
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SINDMETAL

Central dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Brasil

Filiado à

Resultado Final

RETROSPECTIVA 2011 

SINDMETAL ENCERRA ANO hISTóRICO COM  
GRANDES MUDANÇAS E NOVAS CONQUISTAS

Páginas 2 e 3

CAMPANhA SALARIAL 

GRUPO 19-3  (SICETEL)

10% a partir de 01/01/2012 a 
ser aplicado sobre salários de 
31/10/2011

26% Sobre salários de 31/10/2011                         
8%   a ser pago até 21/dez/2011 
8%   a ser pago até 20/jan/2012 
10% a ser pago até 20/fev/2012 

Reajuste

Abono

A partir de 01/01/2012
Até 100 funcionários: R$ 884,86
De 101 a 350: R$ 965,20
Mais de 350: R$ 1.123,46

Piso

Reajuste

Abono

Piso

SINDIFUP

10% a partir de 01/01/2012 a 
ser aplicado sobre salários de 
31/10/2011

26% Sobre salários de 31/10/2011                                                        
9%   a ser pago até 20/dez/2011 
9%   a ser pago até 20/jan/2012 
8%   a ser pago até 20/fev/2012 

A partir de 01/01/2012
Até 50 funcionários: R$ 840,00
Mais de 50: R$ 900,00

Reajuste

Abono

Piso

GRUPO 2  (SINDIMAQ E SINAEES)

10% a partir de 01/01/2012 a 
ser aplicado sobre salários de 
31/10/2011

28% Sobre salários de 
31/10/2011
14% a ser pago até 15/dez/2011
14% a ser pago até 10/jan/2012

A partir de 01/01/2012
Até 50 funcionários: R$ 920,00  
De 51 a 350: R$ 1.000,00 
Mais de 350: R$ 1.150,00

Reajuste

Abono

Piso

SINDIPEÇAS

10% a partir de 01/01/2012 a 
ser aplicado sobre salários de 

10/2011

26% Sobre salários de 31/10/2011
13% a ser pago até 02/dez/2011
13% a ser pago até 16/dez/2011

A partir de 01/01/2012
Até 150 funcionários: R$   957,00 

Mais de 150: R$ 1.214,00

Reajuste

Abono

Piso

GRUPO 10

9% a partir de 01/01/2012 para 
empresas com menos de 40 
funcionários; 10% a partir de 
01/01/2012 para empresas com 
mais de 40 funcionários; 

24% e 26% Sobre salários de 
31/10/2011
Ate  40 funcionários
12% a ser pago até 06/dez/2011
12% a ser pago até 20/dez/2011
Mais de 40 funcionários
13% a ser pago até 06/dez/2011
13% a ser pago até 20/dez/2011

A partir de 01/01/2012
Até 100 funcionários: R$   868,82 
101 a 350: R$ 959,57 

Mais de 350: R$ 1100,69

Trabalhadores: esta con-
quista (correção da inflação 
+ aumento real) é prova de 
que a mobilização e a união 

fazem a diferença. Em 
2012 vamos ampliar ainda 

mais nossas conquistas. 
Junte-se a nós!

FORA DA ENTIDADE

Sindicalizados votam e decidem eliminar  
Edison C. de Sá do quadro de associados 

O s trabalhadores metalúrgicos 
sindicalizados não tiveram 
dúvidas e votaram em peso 

pela eliminação de Edison Cardoso de Sá 
do quadro social de sindicalizados. A vo-
tação, por cédulas de papel, aconteceu 
no sábado, 10 de dezembro, na sede do 
SindMetal, em Jaguariúna, em Assembleia 
Geral Extraordinária convocada pela dire-
toria para analisar a aplicação de penalida-
de aos atos cometidos pelo ex-presidente 
contra o Estatuto da entidade. 

Os trabalhadores acompanharam a lei-
tura do relatório da comissão de sindicân-
cia formada para apurar as condutas do 
então associado. Um dos principais pontos 
do documento trata da confusão criada 
pelo ex-presidente durante assembleia de 
prestação de contas no dia 18 de junho, 
que teve de ser cancelada após tumultos e 
agressões cometidos por ele e pessoas que 
o acompanhavam dentro da entidade. 

A conclusão do relatório pedia a elimi-
nação de Edison do quadro associativo do 

SindMetal, sob a justificativa de ter cometido 
infrações graves às normas do Estatuto Social 
da entidade. Ele não compareceu à assembleia 
para apresentar seus argumentos contrários, 
optando por contestar na Justiça a decisão 
dos trabalhadores, assim como já havia feito 
em relação às eleições para a renovação da di-
retoria realizadas em julho e legitimadas pela 
Justiça do Trabalho em novembro.

Confirmada a vontade soberana dos traba-
lhadores, este passa a ser o último capítulo na 
relação do ex-presidente com o SindMetal e 
a classe metalúrgica. Tudo começou a mudar 
um ano atrás, quando por decisão da diretoria 
ele foi substituído na presidência da entidade, 
que passou a ser conduzida pelo então vice 
José Francisco Salvino (Buiú). 

“Ele não aceitou a mudança, tentou vol-
tar, brigou na Justiça, mas agora, novamente, 
prevalece a decisão dos trabalhadores, que 
mostraram mais uma vez que desejam um 
Sindicato sério, transparente, democrático e 
com pessoas realmente comprometidas com 
os avanços da categoria”, frisou Buiú.  

Trabalhadores em assembleia no dia 10/12 aprovam a expulsão do associado
Acima (destaque): Advogado explica os procedimentos de votação com as cédulas

23 anos ao lado do trabalhador

Jaguariúna, Pedreira, Amparo,
Serra Negra e Monte Alegre do Sul
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 O presidente do SindMetal, Buiú, e o engenheiro de Saúde e Segurança do Tra-
balho da entidade, Eduardo Martinho Rodrigues, foram ao Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) em Campinas pedir ao órgão que intensifique as fiscalizações às 
empresas da região onde ocorrem problemas relacionados à saúde e segurança do 
trabalhador. O gerente regional do órgão prometeu dar atenção às reivindicações 
do Sindicato e ampliar as diligências na Região. 

Entre o final do ano passado e o início deste ano, a empresa JHT, fabricante de 
componentes eletrônicos instalada em Jaguariúna, demitiu todos os trabalhado-
res por carta e sem pagar a totalidade das verbas rescisórias dos funcionários. O 
departamento jurídico do Sindicato entrou com uma ação coletiva representando 
os cerca de 300 trabalhadores cobrando o pagamento da multa de 40% sobre o 
FGTS e as demais verbas devidas. Os processos ainda correm na Justiça.

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 10 de abril, os traba-
lhadores sindicalizados aprovaram por unanimidade as mudanças realizadas na 
direção do Sindicato. Com isso, Buiú foi confirmado pela categoria como presi-
dente do SindMetal. No mesmo dia, os metalúrgicos votaram a permissão para 
a antecipação das eleições de renovação da diretoria.

A Motorola causou uma enorme revolta em seus funcionários quando auto-
rizou arbitrariamente o arrombamento dos armários privativos dos trabalhado-
res, retirando os pertences pessoais de cada um sem autorização. O fato teve 
grande repercussão, o Sindicato agiu imediatamente e a empresa teve que se 
desculpar e pagar pelos objetos desaparecidos. Apoiados pelo Sindicato, vários 
trabalhadores fizeram boletim de ocorrência e levaram o caso à Justiça.

JANEIRO
JHT FECHA AS PORTAS E DEIXA MAIS DE 300 TRABALHADORES SEM RECEBER

O Jurídico do SindMetal conseguiu na Justiça fazer com que a Motorola 
indenizasse uma ex-funcionária vítima de LER. A empresa foi condenada em 
primeira instância a pagar R$ 50 mil por danos materiais, mais R$ 30 mil por 
danos morais, além dos depósitos de FGTS pelo período de afastamento por 
acidente de trabalho. 

FEVEREIRO
MOTOROLA É CONDENADA A PAGAR R$ 150 MIL A EX-FUNCIONÁRIA

MARÇO

SINDICATO FECHA PRIMEIROS ACORDOS DE PLR EM 2011
O Sindicato começa a fechar os primeiros acordos de PLR – Participação 

nos Lucros e Resultados – no ano. A empresa Ibramed, de Amparo, negociou o 
benefício com o Sindicato pela primeira vez e pagou aos funcionários a quantia 
de R$ 400,00. A empresa MCA/FCF, de Pedreira, fecha acordo para pagar R$ 
660,00, 10% a mais que no ano anterior. 

TRABALHADOR VÍTIMA DE PERDA AUDITIVA VENCE PROCESSO

Um metalúrgico de Pedreira conseguiu na Justiça indenização por ter ad-
quirido perda parcial e permanente da audição causada pelo trabalho exercido 
na empresa Cermag Produtos Magnéticos, onde era exposto a ruído excessivo 
e passou a usar tardiamente o protetor auricular. A empresa foi condenada 
em primeira instância a pagar indenização por lucros cessantes no valor de R$ 
186.030,00, mais R$ 186.030,00 por danos emergentes e outros R$ 100 mil por 
danos morais. 

ABRIL
TRABALHADORES APROVAM BUIÚ NA PRESIDÊNCIA DO SINDMETAL

MAIO
FESTA DOS TRABALHADORES É SUCESSO COM MAIS DE 2 MIL PESSOAS

No dia 15 de maio, os trabalhadores sindicalizados tiveram um dia muito es-
pecial ao lado de seus familiares e companheiros. A 6ª Festa dos Trabalhadores, 
realizada este ano em Pedreira, no Canoa Buffet, reuniu mais de 2 mil pessoas, 
que puderam desfrutar de todas as atrações oferecidas, como buffet de carnes, 
chope e bebidas à vontade, brinquedos para a criançada e o sorteio de vários 
prêmios, como uma moto 0km. Um grande sucesso!

MOTOROLA ARROMBA ARMÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS E SINDICATO REAGE

JUNhO
MTE-CAMPINAS E SINDMETAL INTENSIFICAM FISCALIZAÇÕES ÀS EMPRESAS

TRABALHADORES SE UNEM E GARANTEM CONqUISTAS NA MULTIDEVICES

A garra dos trabalhadores da Multidevices, em Jaguariúna, e a atuação articu-
lada com o SindMetal garantiram uma grande vitória frente ao desmando patronal. 
No dia 24 de junho os funcionários da empresa deram exemplo de mobilização 
quando, liderados pelo Sindicato, fizeram duas horas de paralisação para exigir a 
devolução do desconto-alimentação da empresa. Além disso, os trabalhadores pe-
diram o pagamento da PLR, entre outras reivindicações, que foram acatadas pela 
empresa. Alguns meses depois a empresa fechou as portas. 

OS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
QUE MARCARAM O ANO DE 2011
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JULhO
METALÚRGICOS CONFIRMAM NAS URNAS NOVO CICLO DO SINDMETAL

Com a confirmação da vitória da chapa unitária Democracia e Participação nas 
eleições realizadas nos dias 14 e 15 de julho, o SindMetal iniciou um novo ciclo 
fundamental para aumentar e melhorar a representação dos milhares de trabalha-
dores metalúrgicos nas empresas da região. A chapa 1, encabeçada por José Fran-
cisco Salvino - Buiú, recebeu nada menos que 97,8% dos votos válidos computados 
no processo eleitoral. De  1107 metalúrgicos aptos a votar por estarem filiados à 
entidade há pelo menos um ano, cerca de 70% participaram e contribuíram com a 
consolidação do processo democrático, a maior participação na história do Sind-
Metal. A diretoria eleita toma posse em agosto de 2012. 

AGOSTO
TRABALHADORES DA FREEART SERAL ENTRAM EM GREVE POR MELHORIAS

Cinco dias de greve e um resultado que atendeu grande parte das reivindicações pre-
tendidas pelos trabalhadores. A mobilização feita na metalúrgica Freeart Seral, em Jagua-
riúna, por dezenas de trabalhadores,  deu uma demonstração de força e resistência e foi 
fundamental para garantir avanços nas negociações entre o SindMetal e a empresa. Entre 
as conquistas: PLR de R$ 750,00, convênio-médico e cesta básica a partir de 2012.

BISPHARMA É CONDENADA A PAGAR MAIS DE 100 MIL A TRABALHADORA DOENTE
A Bispharma Indústria de Embalagens, de Pedreira, foi condenada no proces-

so movido por uma trabalhadora da empresa vítima de doença do trabalho que 
acarretou na perda de sua capacidade laborativa. A Justiça entendeu que a culpa 
pela gravidade do dano à trabalhadora é da empresa, que deixou de fornecer 
equipamentos de proteção e treinamento adequado à funcionária. A empresa foi 
condenada a pagar uma quantia por volta de 110 mil reais (em 1ª instância).

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

SINDICATO COBRA SOLUÇÕES DE PROBLEMAS NA TEIKON
Após constantes reclamações de trabalhadores da empresa Teikon sobre irre-

gularidades que estão sendo cometidas contra os trabalhadores no ambiente de 
trabalho, a diretoria do SindMetal convocou uma reunião com a empresa para tra-
tar dos problemas relatados e cobrar soluções. As queixas mais comuns se referem 
a pressões exageradas dos líderes sobre os trabalhadores na produção, inclusive 
dificultando o uso do banheiro, má qualidade da refeição servida apesar do valor 
descontado no pagamento ser considerado alto, problemas com o vale-transporte, 
entre outros. 

MTE AGE E NIqUELPLAST TEM PRAZO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

A Niquelplast de Pedreira, fabricante de artigos de metal para uso doméstico 
que possui cerca de 180 funcionários, foi fiscalizada pelo MTE - Ministério do Tra-
balho e Emprego e o SindMetal após constatação de uma série de irregularidades 
na empresa.  Após a fiscalização, a empresa teve que resolver várias inconformi-
dades e realizar adequações no ambiente de trabalho, de forma a oferecer condi-
ções mais seguras e apropriadas aos trabalhadores.

SINDICâNCIA APURA ATITUDES COMETIDAS PELO EX-PRESIDENTE

A diretoria do SindMetal instaurou uma sindicância para apurar as condutas 
do associado e ex-presidente do Sindicato Edison Cardoso de Sá por práticas que 
possam ter atentado contra o Estatuto da entidade, como o impedimento da re-
alização da Assembleia de Prestação de Contas no dia 18 de junho. Ele provocou 
grande tumulto ao tentar entrar na sede com pessoas não autorizadas, discutir 
com diretores e agredir dois funcionários. A gravação da câmera do jornalista da 
entidade mostra o momento da agressão cometida pelo ex-presidente. A Assem-
bleia de Prestação de Contas foi reconvocada e só veio a ocorrer no dia 15 de ou-
tubro, quando foram apresentados os balanços de receitas e despesas da entidade 
no ano de 2009.  

METALÚRGICOS MOSTRAM SUA FORÇA MAIS UMA VEZ E ARRANCAM 10% DE AUMENTO

Categoria forte = trabalhador com mais conquistas. A Campanha Salarial 2011 
chegou ao fim de forma vitoriosa para toda a categoria, que conquistou 10% de 
aumento salarial, representando cerca de 3% de aumento real (reajuste acima da 
inflação). O abono sobre os salários neste final de ano será de 26 a 28%, que serão 
pagos em duas ou três parcelas dependendo da convenção coletiva de cada grupo 
de empresas. Os 10% de aumento serão incorporados aos salários a partir de 1º de 
janeiro de 2012. As cláusulas sociais da convenção coletiva foram renovadas por 
mais dois anos, inclusive com a conquista do direito à licença-maternidade de 180 
dias para todas as trabalhadoras.

OS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
QUE MARCARAM O ANO DE 2011

JUSTIÇA CONFIRMA RESULTADO DAS ELEIÇÕES DE JULHO
A realização das eleições para renovação da diretoria no SindMetal nos dias 14 

e 15 de julho foi reconhecida e legitimada pela Justiça do Trabalho através de 
sentença publicada no dia 18 de novembro. A juíza Camila Ceroni Scarabelli, da 
7ª Vara do Trabalho, argumentou que todo o processo foi feito de acordo com as 
regras do Estatuto e, portanto, indeferiu o pedido do ex-presidente da entidade, 
que queria a anulação da eleição. 

ÚLTIMOS ACORDOS DE PLR DE 2011
A diretoria do SindMetal fechou os últimos acordos de PLR deste ano, que 

beneficiarão os trabalhadores da TP Pinturas e SM de Moraes (Amparo), Avnet e 
Saf-Holland (Jaguariúna). 
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Sindicato dos Tabalhadores nas Indústrias M
etalúrgicas, M

ecânicas e Elétricas das cidades de Am
paro, Jaguariúna, M

onte Alegre do Sul, Pedreira e Serra N
egra

O Jornal Unidade & Luta é uma publicação quinzenal que 
objetiva informar o trabalhador metalúrgico nas cidades de 
Jaguariúna, Amparo, Pedreira, Serra Negra e Monte Alegre 
do Sul.

Presidente: José Francisco Salvino - Buiú
Jornalista responsável: Orlando Flexa (Mtb 42334)
Edição, layout e reportagens: Bruno Felisbino e Orlando 

Flexa
Fotos: Tiago Maestro
Tiragem: 11 mil exemplares - Gráfica: O Liberal

“O Jornal Unidade & Luta recebe cartas e artigos de 
colaborades. Entretanto, reserva-se o direito de cortar, 
editar ou transcrever, em parte ou em todo, os artigos 
enviados para publicação”

A promoção “Aniversariante do Mês” continua 
premiando nossos associados! Para concorrer, 
basta se sindicalizar. Todos os meses, 3 aniver-
sariantes associados concorrem a um sorteio, e, 
se sorteados, terão o mês de seu aniversário para 
trocar o vale por um superjantar nos melhores 
restaurantes da Região (Churrascaria Glória, em 
Amparo/ Peixada do lago, em Pedreira/ Bar da 
Praia, em Jaguariúna). Participe você também!

2011 foi um ano his-
tórico para o Sindicato, 
marcado por grandes e 
profundas mudanças. 

A entidade iniciou 
uma nova fase de sua 
história com a saída do 
ex-presidente Edison 
Cardoso de Sá após 
14 anos de controle 
do Sindicato. 

Em decisão unâni-
me a diretoria deci-
diu fazer a troca de 
comando, me condu-
zindo à presidência, 
com Sandro Rovariz 
como vice. Edison 
foi remanejado para 
a diretoria plena da 
entidade e, em nossa 
última assembleia, de-
finitivamente expulso 
do quadro de associa-
dos da entidade e da 
diretoria por aprovação 
maciça dos trabalhado-
res sindicalizados que 

estiveram presentes.
Todos estes fatos res-

tabeleceram a democra-
cia e a transparência no 
Sindicato. Desta forma, 
toda a diretoria passou 
a ter maior participação 
nas decisões, a catego-

ria tem sido informada 
e consultada sobre toda 
e qualquer decisão im-
portante a ser tomada e 
as ações sindicais, hoje, 
levam em conta unica-
mente os interesses dos 
metalúrgicos.

Ficou para trás o 
tempo de empregar 
parentes no Sindica-
to, fazer negociações 
com as empresas sem 
o conhecimento dos 
diretores, fazer uso 
político e pessoal da 
máquina sindical. 

Esta diretoria tem 
total compreensão de 
que o sindicato é dos 
trabalhadores e só 
existe por causa de-
les e para eles. Tudo 
o que fazemos hoje é 
pensando no melhor 
para a categoria, pois, 
se não fosse assim, 
não haveria sentido 
em lutar pelos nossos 
direitos e por melho-
res condições nas fá-
bricas. 

José Francisco Salvi-
no, o Buiú, é presiden-
te do SindMetal

“Toda a diretoria passou 
a ter maior participação nas 

decisões, a categoria tem 
sido informada e consultada 

sobre toda e qualquer decisão 
importante a ser tomada  e as 

ações sindicaris hoje levam 
em conta unicamente os inte-

resses da categoria”

EDITORIAL

2011: o ano em que o 
Sindicato voltou 

às mãos dos trabalhadores

COMUNICADO
O SindMetal informa que não haverá expediente

em nenhuma das sedes no período de recesso, entre

16/12/11  a 8/01/12
retornando às atividades normais a partir de 

9/01/2012
ATENÇÃO: O departamento jurídico só retornará dia

16/01/2012
IMAGEM DO MÊS: três trabalhadoras metalúrgicas em votação (veja matéria na página 1) 
exercendo seu papel democrático. As mulheres estão cada vez mais abrindo espaço em 
todos os nichos da sociedade e provam que sabem lutar (e muito!) pelos seus direitos


