
Cursos no Sindicato formaram 
mais de 2,8 mil alunos em 2009

Os cursos de qua-
lificação do Sindica-
to dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e região 
formaram 2.814 tra-
balhadores em 2009. 
A grande maioria dos 
alunos era sócia do 
Sindicato, mas depen-
dentes e integrantes da 
comunidade também 
fizeram parte do con-
tingente de estudantes.

Em informática 
formaram-se 942 pes-
soas. Em inglês foram 
34 alunos que rece-
beram certificados e 
os cursos profissiona-
lizantes, em parceria 
com a RH Treinare, 
formaram 1.838 tra-
balhadores.Curso de solda, oferecido pela RH Treinare, em parceria com o Sindicato, foi um dos mais procurados
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Informática grátis está 
com inscrições abertas

Carteirinhas
de papel só 
valem até 
fevereiro

Ginásio de 
esportes  
para sócios 
abre dia 6

Metalúrgicos
vão participar 
de Fórum 
Social Mundial

Ajuda do  
Brasil é 
fundamental 
no Haiti

Amaso tem  
novo presidente

Fo
gu

inh
o

PÁG. 16

PÁG. 16PÁG. 15Metalúrgicos aposentados elegem nova diretoria

PÁG. 15

PÁG. 15

PÁG. 16

PÁG. 2

Sócios, depen-
dentes e comunida-
de têm até o dia 28 
de janeiro para fazer 
inscrições e concor-
rer às vagas de infor-
mática em Sorocaba, 
Iperó, Araçariguama 
e Piedade. 

Nova identificação  do metalúr-
gico é um cartão de plástico
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Em 2010 
não existe 

mais a 
desculpa 
da crise. 
Mas não 

é por isso 
que a luta 

vai ser 
menor.

Nossos desafios para 2010
Mais do que en-

frentar o impacto 
da crise mundial, 
em 2009 os traba-
lhadores enfrenta-
ram— e venceram 
— os oportunistas 
da crise. Os parti-
dos de oposição ao 
presidente Lula, a 
imprensa conser-
vadora e muitos 
patrões apostaram 
que o Brasil mergu-
lharia em um caos 
econômico e social. 
Pretendiam enfra-
quecer o governo 
federal e, ao mes-
mo tempo, negar 
reajustes e novos 
direitos trabalhistas 
nas campanhas sa-
lariais. 

Os urubus de 
plantão tiveram que 
procurar carniça 
em outra freguesia. 
O Brasil foi um dos 
últimos países do 
mundo a ser atingi-
do pela crise e foi 
um dos primeiros a 
sair da turbulência. 
Ao invés de enfra-
quecer, o Brasil e 
o presidente Lula 
saíram fortalecidos 
do episódio, tanto 
internamente quan-
to no exterior.

As estratégias 

anticrise implantadas 
pelo governo Lula e 
a confiança dos bra-
sileiros na economia 
do país são comen-
tadas hoje no mundo 
todo.

Quanto às campa-
nhas salariais, espe-
cialmente dos meta-
lúrgicos da CUT, elas 
também foram bem-
sucedidas, garantido 
reposição da infla-
ção, aumento real e 
cláusulas sociais nas 
Convenções Coleti-
vas. Os patrões bem 
que tentaram usar a 
crise como desculpa 
para negar tais avan-
ços. Mas o desempe-
nho da economia, a 
continuidade do con-
sumo pela população 
e a retomada da pro-

dução no segundo 
semestre derruba-
ram o argumento 
patronal.

Em 2010 não 
existe mais a des-
culpa da crise. Mas 
não é por isso que a 
luta vai ser menor.

Vamos ter que 
contornar a agenda 
peculiar de 2010. 
É ano de Copa do 
Mundo e de eleição 
para presidente, 
governador, depu-
tados e senadores. 
Nessas ocasiões, o 
país quase pára. Os 
patrões aproveitam 
para adiar decisões 
a respeito de rei-
vindicações, como 
PPR e reajustes sa-
lariais. A elite tra-
dicional aposta na 
alienação, no voto 
descuidado, para 
eleger seus repre-
sentantes para o 
poder. Os mesmos 
representantes que 
deixaram o Brasil 
à míngua nos anos 
anteriores a Lula.

Por tudo isso, os 
desafios da classe 
trabalhadora em 
2010 não serão me-
nores do que 2009. 
Apenas serão dife-
rentes.

Brasil desempenha trabalho fundamental no Haiti
Com presença físi-

ca no Haiti há mais de 
cinco anos, o governo 
brasileiro tem sido de 
extrema importância 
na ajuda humanitária 
que o mundo presta 
hoje ao povo haitia-
no após o terremoto 
do último dia 12, que 
pode ter matado cer-
ca de 200 mil pesso-
as.

Quando o Brasil 
começou a enviar tro-
pas militares para lide-
rar a força da paz da 
ONU para ajudar na 

reconstrução política 
e social daquele país, 
boa parte do mun-
do ignorava a miséria 
haitiana e, no Brasil, 
a oposição criticava 
a atitude do governo 
Lula.

Hoje, após a ca-
tástrofe que castigou 
àquele país, é possível 
perceber a importân-
cia do trabalhado que 
o Brasil vinha e vem 
desenvolvendo no 
Haiti.

Até o último dia 19 
o Brasil mantinha 1,2 

mil soldados no Haiti, 
mas a Aeronáutica já 
havia anunciado que 
dobraria o contingen-
te nos próximos dias. 
Cartorze aviões da 
FAB também já ha-
viam levado mais de 
150 pessoas e 100 to-
neladas de carga, que 
incluem equipamen-
tos de saúde, alimen-
tos, medicamentos e 
água.

A expectativa da 
Aeronáutica é manter 
entre dois e três vôos 
diários para o Haiti.

O governo brasi-
leiro também já au-
torizou a liberação de 
R$ 35 milhões para a 
ajudar na recuperação 
do país.

Tragédia humana
O tremor de terra 

que atingiu o Haiti no 
último dia 12 alcan-
çou 7 graus na escala 
Richter. Estima-se que 
o abalo possa ter ma-
tado aproximadamen-
te 200 mil pessoas e 
desabrigado outras 3 
milhões.

Empresas Casos CATs

Grupo ZF 219 24
Flextronics 86 9
Shaeffler Luk-Ina 64 11
Prysmian 30 3
Villares 26 4
Tecsis 26 6
Iperfor 24 2
Dana 22 4

*Dr. Paulo Roberto Kaufmann, médico do trabalho do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, é Diretor do 
Instituto Síntese Saúde e Trabalho.

Por Paulo Roberto Kaufmann * 

O Departamento de 
Saúde do Trabalhador 
do Sindicato dos Me-
talúrgicos de Sorocaba 
e Região divulga algu-
mas ações realizadas 
durante o ano de 2009. 
Nesse ano ampliou-se 
o reconhecimento dos 
fatores de riscos no 
trabalho. Amplia-se 
a luta por mais saúde 
dos trabalhadores da 
categoria.

Foram realizados 
atendimentos indivi-
duais, laudos, noti-
ficações com CAT e 
orientações aos traba-
lhadores.

Foram realizadas 
vistorias em algumas 
indústrias, para nego-
ciação de adicionais 
de periculosidade e 
correção dessas con-
dições. Realizamos 
vistorias em ambiente 
de trabalho para estu-
do de acidentes graves 
e fatais, algumas em 
conjunto com a Procu-
radoria do Trabalho e 
DRT. Também foram 
promovidos eventos, 
debates e aproximação 
do CEREST – Centro 
de Referência em Saú-
de do Trabalhador (do 
SUS), para controle 
social (CIST).

O sindicato refor-
mou e equipou o con-
sultório médico, um 

investimento para me-
lhor assistir ao traba-
lhador. Entre fevereiro 
e dezembro de 2009 
foram programadas e 
realizadas 63 agendas: 
essa atividade é reali-
zada também em con-
junto com o Depar-
tamento Jurídico do 
Sindicato para, quan-
do necessário, ir à jus-
tiça e agir coordenado 
com os advogados dos 
trabalhadores.

Foram 1.009 con-
sultas médicas, resul-
tando na elaboração 
de laudos e pareceres 
técnicos. Foram emiti-

das 106 CATs (Comu-
nicado de Acidente de 
Trabalho).

Laudos e Parece-
res foram trabalhados 
junto com os autores 
e encaminhados para 
processos e para o 
INSS. Também foram 
realizadas orientações 
para prevenção de aci-
dentes e doenças do 
trabalho.

Atendemos traba-
lhadores de 87 em-
presas. Predominaram 
casos da ZF e da Flex-
tronics (veja quadro). 
Continua na próxima 
edição.

Os mortos, espa-
lhados pelas ruas ou 
ainda sob os escom-
bros, são um perigo 
iminente de epide-
mia, alertam as auto-
ridades sanitárias. Ao 
menos 40 mil corpos 
já foram recolhidos e 
enterrados em vala 
comum.

Pelo menos 20 
brasileiros, entre eles 
a médica e fundadora 
da pastoral da criança, 
Zilda Arns, também 
foram vítimas fatais da 
catástrofe.

O país
O Haiti, um país-

ilha localizado na 
América Central, é 
um dos mais pobres 
do mundo e enfren-
ta problemas sociais 
e políticos desde o 
início da sua explo-
ração comercial, no 
século 16. No século 
seguinte a maior parte 
da população nativa já 
havia sido escravizada 
ou morta pelos con-
quistadores que pas-
saram a cultivar cana-
de-açucar na ilha.

Saúde do Trabalhador
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Médico do trabalho Paulo Roberto durante atendimento no Sindicato
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Piedade ganha sede
Como prometido pela 

atual diretoria, foi inau-
gurada no final de 2008 
a sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos em Pieda-
de. Além da sede central 
e de campo em Sorocaba, 
os metalúrgicos estão pre-
sentes em Araçariguama, 
Iperó e Piedade, além de 
Ilha Comprida, com uma 
colônia de férias.

Protesto contra demissões e redução 
salarial reúne 10 mil pessoas 

Trabalhadores de Soro-
caba, a grande maioria do 
setor metalúrgico, partici-
param de um ato na manhã 
do dia 27, na zona indus-
trial do município, em pro-
testo contra demissões e 
redução de salários.

O ato, pacífico, foi or-
ganizado pela subsede da 
CUT (Central Única dos 
Trabalhadores) de Soroca-
ba e Região e contou com a 
adesão de aproximadamen-
te 10 mil trabalhadores de 
pelo menos 50 indústrias. 
A manifestação começou 
às 5h30 e terminou às 8h, 
quando os trabalhadores 
seguiram para suas respec-
tivas fábricas.

Durante a manifesta-
ção, os trabalhadores ou-
viram os sindicalistas e 
receberam um informati-

vo produzido pela CUT, o 
qual explicava o motivo da 
crise e porque os trabalha-
dores não deveriam aceitar 
a redução de salários e as 
demissões.

Metalúrgicos
Para o presidente do Sin-

dicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba, Ademilson Terto 
da Silva, os trabalhadores 
“devem estar informados 

e mobilizados para evitar 
abusos”. Segundo ele, mui-
tas empresas se aproveitam 
dos noticiários sobre a crise 
para demitir e fazer terror 
contra os empregados.

Terto é o novo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos

No dia 19 de janeiro de 
2009, Ademilson Terto da 
Silva, pernambucano de 
Catende e radicado em So-
rocaba desde garoto,  tor-
nou-se o novo presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região.

O presidente anterior, 
Izídio de Brito Correia, 
eleito vereador por Soro-
caba em outubro de 2008, 
abriu mão do cargo em fa-
vor de Terto, que presidirá 
a entidade até 2011, quan-
do haverá novas eleições. 
Izídio permanece na dire-
ção executiva, como vice-
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Terto tem 46 anos de 
idade, é casado, pai de três 
filhos e metalúrgico desde 
1987. Em 1995 participou 
pela primeira vez da dire-
toria do Sindicato. Nas úl-
timas eleições, em março 
passado, Terto foi eleito vi-
ce-presidente. “Sei da res-
ponsabilidade que é dirigir 
essa categoria. Mas sei, 
também, que não há vitória 
sem sacrifícios”, diz Terto.

Entre suas metas, está  
a consolidação da filoso-
fia de Sindicato Cidadão e 
a promoção de uma maior 

Metalúrgicos elegem 
dois vereadores

Tomaram posse como 
parlamentares municipais, 
dia 1º, os vereadores me-
talúrgicos Izídio de Brito 
(Sorocaba) e Geraldo Ca-
margo (Piedade), ambos do 
PT. Eleitos em outubro de 
2008, Izídio obteve 3.348 
votos e foi o mais votado 
do partido na cidade. Ge-
raldo conquistou 853 votos 
em Piedade.Debate sobre 

terceirização
O Sindicato dos Meta-

lúrgicos promove dia 13 
de fevereiro uma palestra 
seguida de debate sobre 
precarização do mercado de 
trabalho. Foram debatidas 
as mais diversas formas de 
precarização como flexibi-
lização da CLT, contratação 
temporária, ameaças a di-
reitos trabalhistas, assédio 
moral, rotatividade.

Apoio à cultura
A Companhia de Santos 

Reis da Vila Formosa con-
cluiu sua 18ª jornada no dia 
10 de janeiro de 2009. Como 
acontecia há 15 anos, mais 
uma vez o grupo contou 
com o apoio do Sindicato.  
A principal colaboração dos 
Metalúrgicos este ano foi a 
cessão de uma Van para o 
transporte dos foliões pelos 
bairros da cidade.  

Representação social
Dirigentes sindicais me- 

talúrgicos de Sorocaba e re-
gião participam desde terça-
feira, 27 de janeiro, do Fó-
rum Social Mundial (FSM),  
realizado em Belém (PA). 
Além das atividades sociais 
e sindicais, como palestras 
e debates, eles também par-
ticiparam da caminhada de 
abertura com faixas de pro-
testos  contra demissões.

MOBILIZAÇÃO EM SOROCABA

CUT mobiliza 10 mil trabalhadores contra demissões e  redução salarial

Trabalhadores se manifestam
contra a redução de salários

Trabalhadores de Soroca-
ba, na grande maioria do se-
tor metalúrgico, participaram
de um ato na manhã dessa
terça-feira, 27, na zona in-
dustrial do município, em pro-
testo contra demissões e re-
dução de salários.

 O ato foi organizado pela
subsede da CUT (Central
Única dos Trabalhadores) de
Sorocaba e Região e contou
com a adesão de aproxima-
damente 10 mil trabalhado-
res de pelo menos 50 fábri-
cas.

 A manifestação começou
às 5h30 e terminou às 8h,
quando os trabalhadores se-
guiram para suas respectivas
fábricas.

 Para Ademilson Terto da
Silva, que assumiu a presidên-
cia do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Sorocaba e Re-
gião no último dia 19, os tra-
balhadores devem estar in-
formados e mobilizados para
evitar abuso de empresas.

Para ele, há empresas
oportunistas que não têm
compromisso com os traba-
lhadores nem com o Brasil e
estão “pegando carona no
noticiário” para atacar direi-
tos e salários da população.

Durante o ato, não falta-
ram também críticas à forma
“alarmista” como a imprensa
vem tratando a crise. PÁG. 3

EDIÇÃO COM 8 PÁGINAS PRIMEIRA EDIÇÃO DE 2009: SÃO OITO PÁGI-
NAS COM INFORMAÇÕES SOBRE CURSOS, ECONOMIA, FÁBRICAS, POLÍTI-
CA, EVENTOS E SERVIÇOS DO SINDICATO

Manifestação da CUT em Sorocaba aconteceu no último dia 27, no início da avenida Independência, que dá acesso à zona industrial da cidade

Para valorizar manche-
tes, a mídia aprofunda a 
crise.

Em janeiro de 2009, por 
exemplo, a TV TEM noti-
ciou que de janeiro a novem-
bro de 2008 o setor metalúr-
gico em Sorocaba demitiu 9 
mil trabalhadores.

A reportagem não mos-
trou que no mesmo período 
houve a contratação de 15 
mil pessoas. Houve, então, 

saldo positivo de 6 mil pos-
tos de trabalho em 11 me-
ses.

Porque a reportagem não 
mostrou isso? Simples:a 
pauta era desemprego.

Para justificar a man-
chete que combinava com 
o momento, a reportagem 
se esqueceu da ética e do 
compromisso com o teles-
pectador e omitiu as con-
tratações.

participação dos metalúrgi-
cos na vida sindical.

“Mas a prioridade, no 
momento, é enfrentar a cri-

se. Não mediremos esfor-
ços para defender os postos 
de trabalhos e impedir a re-
dução salarial”.

Imprensa aprofunda crise

Mobilização, com participação dos metalúrgicos, critica demissões em nome da crise

A prioridade é enfrentar essa crise. Não mediremos esforço para defender os postos de trabalho
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Milhares de trabalhadores, na grande maioria metalúrgicos, participam de ato em Sorocaba contra demissões

Ademilson Terto da Silva assumiu a presidência do Sindicato há um ano 

Vereador Izídio toma posse

Geraldinho assume em Piedade
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MOBILIZAÇÃO EM SOROCABA

Após repercussão do protesto, empresa concorda em reabrir

negociações com o Sindicato; reunião acontece nesta quarta

Excessos da PM

tumultuam ato

contra demissões

na Schaeffler

Foto da agressão da PM à sindicalista, trabalhadora da Schaeffler, foi

publicada em vários jornais; vídeo circula na Internet; capitão Gracco

(de boina), da Força Tática, comandou a operação desastrosa

PRECISAVA TANTO?

Era somente um protesto contra desemprego na

porta de uma fábrica. Mas pelo menos 20 viaturas e

muitas motos permaneceram próximos da  Schae-

ffler durante a assembléia sindical dia 12, sem con-

tar as viaturas que se  revezam no local entre 6h e

8h30 da manhã.

Aproximadamente 1.800

trabalhadores do primeiro tur-

no no Grupo Schaeffler (Ina

e Luk), fabricante de autope-

ças localizada na zona indus-

trial de Sorocaba-SP, cruza-

ram os braços por 2h30 na

manhã da última quinta, dia

12, em protesto contra 150

demissões realizadas pela

empresa nos últimos dias.

O protesto começou pou-

co antes das 6h da manhã e

correu sem incidentes até por

volta das 7h30, quando um

forte contingente policial, in-

cluindo componentes da tro-

pa de choque, chegou ao lo-

cal e houve discussões entre

PMs e sindicalistas.

A dirigente sindical Deni-

se Giziane Marcondes, funci-

onária do grupo Schaeffler,

foi empurrada por policiais

fortemente armados.

Mas após vários dias de

conflitos trabalhistas, Sindica-

to e Schaeffler devem sentar

para negociar saídas anti-cri-

se nesta quarta-feira, dia 18.

A reunião foi marcada

após o Sindicato protocolar,

na última sexta-feira, dia 13,

um documento no Grupo

Schaeffler  solicitando a rea-

bertura de negociações a res-

peito da manutenção de em-

pregos e outros itens de inte-

resse imediato dos trabalha-

dores. Págs. 3 e 7

Carnaval 2009

Clube de campo

dos Metalúrgicos

terá dois bailes e

duas matinês

Pág. 6

Acordos de suspensão de contrato em

3 fábricas garantem nível de emprego

O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região firmou, no início desta semana, acor-

dos de suspensão de contratos para uma parcela dos funcionários com três metalúrgicas da

região: Flextronics, em Sorocaba; Gerdau, em Araçariguama; e Daisan, em Iperó. Os salários

serão pagos integralmente aos trabalhadores afastados devido ao acordo. PÁG. 5

Mobilização dos trabalhadores na Schaeffler garantiu retomada das negociações

Sindicalista Valdeci Henrique durante assembléia que aprovou acordo na Flextronics

Izídio propõe

medidas na

Câmara para

atender aos

trabalhadores

demitidos

PÁG. 8

Centrais

fazem ato

anti-crise

no centro

da cidade

Sorocaba

Sindicalistas denunci-

aram empresários que

estariam se aprovei-

tando das manchetes

para demitir e propor

redução de salários

PÁG. 7

Palestra na

sede discutiu

precarização

do trabalho

PÁG. 4

Nova Cipa na

Tecsis será

eleita nesta 5ª

Sindicato recomenda

voto consciente. PÁG. 4

Entrada para sócios e dependentes

é gratuita; música ao vivo
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COMBATE À CRISE

Acordos ajudam a
manter 6.500 postos de
trabalho na categoria

Vendas de carros
retomam patamar
registrado em 2008

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Sorocaba fir-
mou, nas últimas semanas,
acordos com cinco em-
presas da região com o
objetivo de evitar demis-
sões durante o período de
crise. Quatro acordos,
com a Flextronics e Di-
fran, de Sorocaba; Daisan,
de Iperó; e Gerdau, de
Araçariguama; dizem res-
peito à suspensão de con-
trato de uma parcela dos
funcionários. O outro
acordo, com a Cooper
Tools, em Sorocaba; im-
planta uma semana de qua-
tro dias de trabalho.

Na Flextronics, dos 5
mil trabalhadores da em-
presa, mil teriam os con-
tratos suspensos. No en-
tanto, uma encomenda de
produção na semana pas-
sada fez a empresa recuar
e colocou 390 em regime
de suspensão, mantendo
610 trabalhando.

O Sindicato faz ques-
tão de ressaltar que ne-
nhum acordo inclui redu-
ção salarial. PÁG. 3

A venda de carros no-
vos no mês de fevereiro
desse ano foi praticamente
igual as vendas do  mesmo
período  do  passado,
quando a crise mundial ain-
da não havia se estabeleci-
do.  Em fevereiro de 2008
o Renavam registrou o li-
cenciamento de 200 mil e
865 unidades contra 199

mil e 391 unidades desse
ano.

O aquecimento no setor
automobilístico, um dos prin-
cipais da economia em todo
o mundo, já mudou o com-
portamento de algumas em-
presas  com a suspensão de
acordo para a redução de
jornada e férias coletivas.
PÁG. 3

Sindicato e
CUT prestam
homenagens
às mulheres

Estudo do Dieese revela perfil da
mulher metalúrgica na região

Forno provoca
queimaduras em
técnico com 27
anos de empresa

Acidente na ZF do Brasil

PÁG. 2

A programação da
CUT e do Sindicato dos
Metalúrgicos em homena-
gem ao Dia Internacional
da Mulher, comeorado em
8 de março, consiste em
uma semana de atividades,
com entrega de flores em
portas de fábricas, distri-
buição de folhetos e ou-
tras atividades culturais e
lúdicas.

O encerramento será
sexta-feira, dia 6, com a
encenação da peça Na
Boca da Mulher, com o
ator José Bocca (foto) e
o músico Marcos Boi, às
20h, no auditório do Sin-

dicato dos Metalúrgicos em
Sorocaba.

A entrada é gratuita.
PÁG. 4

Vereadores
do PT
querem que
secretário de
segurança
compareça à
Câmara

Sorocaba

PÁG. 4

Sindicato oferece cursos de
qualificação em 4 cidades

Inscrições para cursos estão abertas em Sorocaba, Iperó,
Araçariguama e Piedade. PÁG. 2

Inscrições para uso da colônia
na praia vão até dia 13

Inscrições são para utilização na colônia em abril. PÁG. 2

Sede de Sorocaba começa
preenchimento de IR 2008

Serviço será efetuado pela Associação dos Metalúrgicos
Aposentados de Sorocaba e Região (Amaso). PÁG. 2

Mesmo com demissões recentes em grandes empregadoras do gênero, como a Flextronics, mulheres
representam 16% da categoria (ou 6.502 trabalhadoras) na região de Sorocaba. PÁG. 3

O Sindicato dos Metalúr-
gicos apoiou eventos de Car-
naval em Sorocaba, Votoran-
tim e Piedade.

O apoio foi motivado pelo
conceito de Sindicato Cida-
dão, que defende os direitos
dos trabalhadores na socie-
dade, incluindo o direito ao
lazer e à cultura.

Em Sorocaba, além da

realização de bailes e matinês
no clube de campo da cate-
goria, os metalúrgicos deram
apoio à escola de samba Es-
trela da Vila, da vila Fiori, que
sagrou-se campeã do Carna-
val 2009.

Em Votorantim o apoio foi
para o Praçambar, na praça
de eventos; e, em Piedade,
para o carnaval de rua. PÁG.4

Medida anti-
crise de Lula

beneficia
agricultura

familiar
PÁG. 4

Trabalhadores da Cooper aprovaram acordo em assembléia no último dia 20

A campeã do Carnaval de Sorocaba, Estrela da Vila, contou com o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos
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Acordos com Sindicato preservam 
6,5 mil empregos na categoria

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Sorocaba fir-
mou, em fevereiro, acor-
dos com cinco empresas 
de Sorocaba e região com 
o objetivo de evitar demis-
sões durante o período de 
crise. Quatro acordos, com 
a Flextronics e Difran, de 
Sorocaba; Daisan, de Ipe-
ró; e Gerdau, de Araçari-
guama; são de suspensão 
do contrato de trabalho 
para parte dos funcioná-
rios.

Com a Cooper Tools, em 
Sorocaba, foi implantado 
semana de quatro dias de 
trabalho. Nenhum acordo 
prevê redução de salários. 
Juntas, as cinco fábricas 
empregam 6.500 trabalha-
dores. “Sem os acordos, 
certamente esses empregos 

estariam ameaçados”, diz 
Ademilson Terto da Silva, 
presidente do Sindicato.

Os acordos de suspensão 
de contrato têm duração de 
cinco meses. A parcela do 

salário de até R$ 870 foi 
paga com verbas do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador 
(FAT) do governo Federal.

A parcela que faltou 
para completar o salário 

líquido do trabalhador 
foi paga pelas empresas. 
Quem teve o contrato sus-
penso freqüentou cursos 
gratuitos de qualificação 
profissional no Sindicato.

Excessos da Polícia Militar tumultuam ato 
contra demissões no grupo Schaeffler

Aproximadamente 1,8 
mil trabalhadores do pri-
meiro turno no Grupo 
Schaeffler (Ina e Luk), em 
Sorocaba, cruzaram os bra-
ços por duas horas meia na 
manhã do dia 12. O protesto 
foi contra 150 demissões re-
alizadas pela empresa.

O ato começou 6h da 
manhã e transcorreu sem 
incidentes até por volta das 
7h30, quando a PM che-
gou ao local e passou a agir 
com truculência. A dirigen-
te sindical Denise Giziane 
Marcondes, funcionária 
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empurrada pelos policiais, 
entre eles o comandante da 
tropa, o capitão Gracco.

Mesmo após vários dias 
de conflitos trabalhistas, 
Sindicato e Schaeffler sen-
taram para negociar saídas 
anti-crise na quarta-feira, 
dia 18. A reunião foi mar-
cada após o Sindicato pedir 
a reabertura das negocia-
ções.

PRECISAVA TANTO?
Era somente um protesto 

contra desemprego na porta 

Vereador cobra isenção
O vereador Izídio de Brito 

(PT), representante da classe 
trabalhadora na Câmara de 
Sorocaba, protocolou terça, 
17, dois requerimentos nos 
quais ele pede que a prefei-
tura suspenda por seis meses 
a cobrança de água, esgoto e 
IPTU dos sorocabanos que 
foram demitidos este ano na 
cidade devido à crise mun-
dial.

Mulheres Metalúrgicas
As mulheres represen-

tam hoje (fevereiro de 2009) 
15,9% da categoria meta-
lúrgica nas 13 cidades da 
região que compõem a base 
territorial do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba. 
Esse percentual, significa 
que há 6.502 trabalhadoras 
metalúrgicas de um total de 
41 mil operários que for-
mam a categoria na região.

Contra demissões
Cerca de 200 trabalha-

dores de diversas categorias 
ocuparam as ruas do centro 
de Sorocaba, na terça-feira, 
dia 10, para protestar con-
tra demissões e  ameaças 
de redução salarial. Eles 
se concentraram às 9h na 
Concha Acústica, no largo 
de São Bento, e seguiram 
em passeata até à praça do 
Canhão.

Discutindo a crise
Crise mundial, democra-

tização da comunicação e 
esfacelamento do neolibe-
ralismo foram os assuntos 
mais discutidos no Fórum 
Social Mundial (FSM) rea-
lizado em Belém (PA).  Os 
metalúrgicos de Sorocaba e 
região foram representados 
por 6 dirigentes sindicais. 
Eles defenderam a não-re-
dução salarial para enfrentar 
a crise.

de uma fábrica. Mas pelo 
menos 20 viaturas e muitas 
motos permaneceram pró-
ximos da Schaeffler durante 

a assembléia sindical do dia 
12, sem contar as viaturas 
que se revezam no local en-
tre 6h e 8h30 da manhã.

Venda de carros 
se recupera

A venda de carros no-
vos no mês de fevereiro de 
2009 foi praticamente igual 
a do mesmo período do 
ano anterior, quando a crise 
mundial ainda não havia se 
estabelecido. Em fevereiro 
de 2008 foram licenciados 
200 mil unidades, contra 
199 mil desse ano. Detalhe: 
fevereiro de 2009 teve 18 
dias úteis, contra 20 do ano 
de 2008.

Explosão na  
ZF do Brasil

O técnico em eletrônica 
Adalberto Pedro da Silva, 
casado, 27 anos de traba-
lho na ZF do Brasil, se fe-
riu gravemente na manhã 
da segunda-feira, dia 2. Ele 
trabalhava no ajuste de um 
formo de alta temperatura 
[até  800 graus], quando 
o equipamento explodiu. 
Ele teve aproximadamente 
30% do corpo queimado.

Salário do trabalhador não será afetado com nenhum tipo de redução 

Sindicalista é empurrada pelo comandante da Força Tática, Capitão Gracco, durante ato na porta da fábrica
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O diretor sindical Valdeci Henrique da Silva, o Verdinho, fala em assembléia com trabalhadores da Flextronics

A agressão à sindicalista Denise causou indignação nos trabalhadores



Caminhada pela paz
O grupo de oração da 

comunidade Santa Maria 
dos Anjos do Parque Vitó-
ria Régia, na zona norte de 
Sorocaba, promoveu, dia 
28, pela manhã, uma cami-
nhada pela paz. O evento, 
com apoio do Sindicato, foi 
aberto ao público.

Metalúrgicos contribuem 
para queda de secretário

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos, por meio de sua 
assessoria de imprensa, co-
laborou com a apuração dos 
fatos que deram origem à 
notícia publicada pelo jor-
nal Cruzeiro do Sul no sá-
bado, dia 21, e que resultou 
na queda do secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social de Sorocaba 
Daniel de Jesus Leite, no 
último dia 23.

A reportagem revelou 
que um decreto de isenção 
de impostos municipais as-
sinado pelo prefeito Lippi 
(PSDB) e por Daniel bene-
ficiou a Induskap, ao con-
ceder benefícios à empresa 
que é  registrada em nome 
do pai do ex-secretário.

“Exonerar o secretário 
Daniel não basta, quando a 
política de desenvolvimen-

to do governo Lippi é que 
está mal direcionada”, afir-
mou Terto, presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região.

Para Terto, esse modelo 

de desenvolvimento leva a 
administração municipal a 
não estudar em profundida-
de as empresas que pedem 
isenções ou benefícios do 
governo. “A população tem 

o direito de saber quais os 
critérios para a concessão 
de benefícios municipais. 
Afinal de contas, o próprio 
secretário [Daniel] se recu-
sava a dar informações.”

Teatro na sede do Sindicato marca semana da mulher

Para homenagear as tra-
balhadoras no Dia Interna-
cional da Mulher, celebrado 
em 8 de março, a subsede 
da CUT e seus sindicatos 
filiados  promoveram uma 
série de atividades, entre 
elas a entrega de flores e 
uma encenação teatral.

A peça Na Boca da Mu-
lher, do ator José Bocca e 
do músico Marcos Boi, foi 
encenada no palco do au-
ditório Wilson Fernando 
da Silva, o Bolinha, que 
fica na sede central do Sin-

dicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e região.

No texto, contos e len-
das envolvendo o mundo 
feminino, além da inter-
pretação musical de can-
ções também tematizadas 
na mulher.

No dia 26 foi realizado 
um seminário, no auditó-
rio do Sindicato dos Me-
talúrgicos, que também 
integrou a programação da 
CUT em comemoração ao 
Dia Internacional da Mu-
lher.

Bom exemplo 
da Tecsis

Os metalúrgicos e a che-
fia de várias plantas da Tec-
sis davam bons exemplos 
de convivência com o Sin-
dicato. Além de um número 
expressivo de novos sócios 
conseguidos em  março, o 
Sindicato também registrou 
na época boa receptividade 
de grande maioria dos ope-
rários  e bom tratamento de 
boa  parte de representantes 
da empresa. 

Salvando vidas
Sorocaba terá um centro 

de cadastramento de doado-
res de medula óssea, segun-
do garantia do secretário de 
Estado da Saúde, Luiz Ro-
berto Barradas Barata. Ele 
assumiu o compromisso no 
dia 10 durante audiência 
com o deputado estadual 
Hamilton Pereira (PT) e a 
jornalista Nerli Peres, dire-
tora da ONG “Asa Morena 
– em nome da vida”.

Saídas para crise
Os trabalhadores da ZF 

do Brasil aprovaram dia 17, 
em assembléias, uma pro-
posta que prevê folgas do 
dia 23 a 28 deste mês com 
a compensação dos dias 
parados quando a produção 
se aquecer. A proposta é o 
resultado de diversas roda-
das de negociações e mais 
uma alternativa para evitar 
demissões em 2009.

Em busca de 
conhecimento

Diretores do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Soro-
caba e Região participaram 
de um seminário, em Salto, 
com técnicos do INSS, so-
bre o processo de aposen-
tadoria. O encontro serviu 
para preparar os dirigen-
tes para que eles possam 
atender os trabalhadores 
com maior precisão sobre 
o tema. 

O diretor sindical Adil-
son Faustino ocupou a tri-
buna da Câmara de Pieda-
de, na segunda-feira, 23, 
para apresentar àqueles 
parlamentares  o trabalho 
do Sindicato dos Metalúr-
gicos. Até então alguns ve-
readores e parte da impren-
sa de piedadense haviam 
criticado a chegada do Sin-
dicato dos Metalúrgicos em 
Piedade.

Sindicato se 
apresenta a 
Piedade

O ex- secretário Daniel de Jesus assinou decreto que beneficia empresa da própria família

Homenagem à Mulher faz parte da filosofia de Sindicato Cidadão
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Daniel de Jesus foi o primeiro de uma série de secretários de Vitor Lippi envolvidos em escândalos em 2009

Eventos em homenagem à Mulher foram realizados no auditório do Sindicato

Adilson Faustino é diretor sindical
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Encontro internacional
Um grupo de 30 sindica-

listas do Grupo Schaeffler 
no Brasil e na Alemanha, 
participaram, dias 16 e 17,  
do seminário Construção 
da Rede Sindical Brasil-
Alemanha dos trabalhado-
res do Grupo Schaeffler. O 
evento foi organizado pelos 
Metalúrgicos com apoio da 
fundação Friedrich Ebert 
Stifting, IG Metal e CNM.

ZF força redução salarial e 
Sindicato recorre à Justiça

A ZF do Brasil realizou, 
dia 3, uma votação interna 
na qual, segundo a empre-
sa, os funcionários teriam 
aceitado reduzir seus salá-
rios em até 20% em troca 
da manutenção do nível de 
emprego por três meses. 

A empresa tomou tal ati-
tude sem seguir os trâmites 
legais e por isso  recebeu 
críticas do Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT) 
e ficou sujeita a enfrentar 
ações sindicais e judiciais.

Segundo o procurador 
João Batista Martins César, 
do Ministério Público do 
Trabalho, a medida deveria 
incluir avisos por escrito 
ao sindicato, federação e 
confederação, dando pra-
zo de oito dias sucessivos 
para cada entidade analisar 

a proposta de eleição inter-
na.

O Sindicato, por sua vez, 
não reconheceu o resultado 
da votação e entrou na jus-

tiça. “Tínhamos propostas 
pendentes. Além disso, o 
clima interno é de pressão, 
o que influencia o resultado 
de uma votação no local de 

trabalho”, criticou Ademil-
son Terto da Silva, presi-
dente do Sindicato.

O caso ainda está trami-
tando na justiça.

Venda de carro se aquece e Enertec contrata

A fábrica de baterias Jo-
hnson Controls, conhecida 
como Enertec, começou 
em abril a recontratação 
dos 200 empregados que 
ela demitiu entre o final de 
2008 e janeiro de 2009 de-
vido a crise mundial.

Em março a empresa re-
contratou cerca 50 funcio-
nários que haviam sido de-
mitidos. Até o fim do mês 
o Sindicato estimava que a 
empresa recontratesse ou-
tras 20 pessoas.

Entre o fim de 2008 e co-
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nação da matriz norte-ame-
ricana, a Enertec mandou 
embora 20% do seu quadro 
de funcionários. “Como foi 
uma ordem de cima, uma 
determinação da matriz, a 
gente não conseguiu impe-
dir as demissões, mas asse-
guramos, no acordo alguns 
itens importantes, entre eles 
a recontratação dos demiti-
dos que felizmente começa 
a acontecer”, comentou o 
dirigente sindical Joel Amé-
rico de Oliveira.

Vitória do trabalhador
O metalúrgico Douglas 

Salton, 33 anos de idade e 11 
de ZF do Brasil, foi reinte-
grado ao quadro de funcioná-
rios no dia 24. O trabalhador, 
vítima de LER (Lesão por 
Esforço Repetitivo) e de um 
acidente com uma empilha-
deira, é um dos 20 operários 
com problemas de doenças 
ocupacionais demitidos em 
outubro de 2008.

Vitória do trabalhador 2
Após ser demitido ir-

regularmente pela Alcoa, 
fábrica de alumínio em 
Sorocaba, há mais de seis 
anos, o metalúrgico Edson 
Gonçalves Dias foi rein-
tegrado à empresa no dia 
7. A irregularidade da de-
missão se deve ao fato do 
trabalhador apresentar, na 
época, sintomas de doença 
ocupacional.

Contrariando a crise
A fábrica de autopeças 

Martins & Martins, em 
Araçariguama, que no co-
meço do ano de 2009 demi-
tiu 30 trabalhadores devido 
à crise econômica voltou 
a contratar. Em abril ha-
via contratado cerca de 50 
operários, contra os 30 de-
mitidos no começo do ano. 
Com isso a empresa passou 
de 370 para 390 operários.

Crescimento da base
Em assembléia realizada 

segunda, 6, na sede central 
do Sindicato, foi aprovada 
a incorporação do municí-
pio de São Miguel Arcan-
jo à nossa base territorial. 
Foram eleitos, também, os 
delegados que participarão 
dos congressos estadual e 
nacional da CUT, que fo-
ram realizados entre os dias 
20 e 23 de maio e 3 e 7 de 
agosto, respectivamente.

Ministério Público também criticou atitude arbitrária que a empresa tomou

Dos 200 demitidos no começo da crise, ao menos 50 já foram recontratados
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ZF do Brasil foi a única empresa do setor metalúrgico na região a forçar uma redução salarial

Trabalhadores da Enertec participam das assembléias sindicais



Metalúrgico volta  
a comandar a CUT
Os quase 800 delegados 

sindicais que participaram 
do 12° Congresso Estadual 
da CUT (Cecut) elegeram 
o metalúrgico Adi dos San-
tos Lima como o novo pre-
sidente da CUT Estadual, 
para os próximos 3 anos. O 
último metalúrgico a dirigir 
a entidade foi José Lopez 
Feijoó há 9 anos. 

Lippi  faz acordo com juros absurdos
Explicações de secretá-

rios do governo Vitor Li-
ppi (PSDB), no plenário 
da Câmara, sobre o cresci-
mento da dívida da Urbes 
com o empresário Domin-
gos Oréfice, revelaram uma 
aplicação absurda de juros. 
Mesmo depois de ter sido 
paga 60%, a dívida cresceu 
600%, nos últimos 8 anos, 
segundo o então secretário 
Maurício Biazotto.

A conta pulou de 4 para 
28 milhões. Isso significa 
um reajuste anual de cer-
ca de 75%. A inflação de 
2008, por exemplo, ficou 
em pouco mais de 6%. 

A dívida começou em 
1987, durante o governo 
Paulo Mendes, com obras 
de pavimentação. Seu su-
cessor, Antônio Carlos 
Pannunzio, teria visto irre-

gularidades e suspendeu o 
pagamento. Oréfice, fiador 
da pavimentação, herdou a 
dívida e, durante o retorno 
de Paulo Mendes ao Paço 
e os mandatos de Renato 

Amary, teria recebido cerca 
de 6 milhões. 

Em 2008 o restante da 
dívida teria chegado a 28 
milhões e Oréfice propôs 
reduzi-la para 23,6 mi. 

“Não há determinação judi-
cial para o pagamento, mas 
o prefeito Lippi considerou 
[o desconto] favorável aos 
cofres públicos”, disse Bia-
zotto na época.

Dia do trabalhador reúne milhares 
de pessoas em Votorantim

Milhares de sorocaba-
nos e votorantinenses parti-
ciparam das comemorações 
do Dia do Trabalhador, na 
sexta-feira, 1° de maio, na 
praça de eventos Lecy de 
Campos, em Votorantim. 

O evento foi organizado 
pela Prefeitura de Votoran-
tim em parceria com a sub-
sede da CUT de Sorocaba e 
apoio de todos os sindica-
tos filiados à Central Única 
dos Trabalhadores.

Além dos shows mu-
sicais, os trabalhadores e 
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contaram com barracas 
beneficentes de comes e 
bebes, feira de artesanato e 
com a tenda Cidadã, onde 
os sindicalistas se concen-
traram.

No palco as atrações 
musicais foram do rock ir-
reverente de Roberto Sei-
xas, cover do imortal Raul 
Seixas; a música gospel da 
cantora Mara Maravilha, 
passando pelo samba tradi-
cional de Eliana de Lima e 
o axé da banda Kibaiana.

Paralisação na Pries
Os Trabalhadores da 

Pries, fábrica de compo-
nentes para indústria da 
linha branca, instalada na 
zona industrial de Soroca-
ba, pararam as atividades 
por dois dias, na quarta e 
quinta-feira passada, dias 
6 e 7.  O motivo da parali-
sação foi o atraso no paga-
mento do salário de abril.

Metalúrgico na CIST
O metalúrgico Jesael 

Marcolino Anhaia foi eleito 
membro da CIST (Comis-
são Intersetorial de Saúde 
do Trabalhador). A posse 
foi durante cerimônia de 
encerramento da 5ª Sem-
pat (Semana Municipal de  
Prevenção de Acidentes de 
Trabalho), realizada entre 
os dias 1° e 7 de maio no 
auditório da FUA (Funda-
ção Ubaldino do Amaral).

Lula nos 50 anos do ABC
O presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva participou da 
comemoração dos 50 anos 
do Sindicato dos Metalúr-
gicos do ABC, na noite de 
terça-feira, dia 12, na sede 
do Sindicato, em São Ber-
nardo do Campo. A ministra 
Dilma Rousseff (chefe da 
Casa Civil) e pré-candidata 
ao posto de Lula em 2010 
acompanhou o presidente. 

Minha Casa Minha vida
A prefeitura de Sorocaba 

abriu na segunda-feira, 4, as 
inscrições para o programa 
Minha Casa Minha Vida, do 
governo federal. Não hou-
ve, pela administração mu-
nicipal, divulgação prévia 
da abertura das inscrições.  
O cadastramento foi feito 
nas dezenove unidades do 
“Sabe Tudo” ou na página 
da prefeitura na Internet.

Justiça impugna  
ato da ZF do Brasil

A Justiça do Trabalho de 
Sorocaba impugnou  a deci-
são da ZF do Brasil de redu-
zir a jornada dos trabalhado-
res com redução de salários. 
A empresa tomou esta deci-
são no começo de abril, sem 
acordo com o Sindicato. A 
impugnação foi decidida em  
audiência realizada no últi-
mo dia 30, na terceira Vara 
do Trabalho de Sorocaba. 

Dívida foi reajustada 75% em apenas um ano, cuja inflação do período foi de 6%

Além da alegria com os shows, evento também promoveu atos de cidadania
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Praça Lecy de Campos é palco tradicional do 1º de maio na região



Rede sindical Prysmian
Representantes sindicais 

dos trabalhadores do Grupo 
Prysmian das bases de Vila 
Velha (ES), Joinvile (SC), 
Santo André e Sorocaba, em 
SP, criaram uma rede sindi-
cal entre os trabalhadores do 
grupo no Brasil.  O ato de 
criação ocorreu no dia 6, na 
colônia de férias do Sindica-
to dos Metalúrgicos de Santo 
André, na Praia Grande.

Satúrnia ‘desterceiriza’ portaria
A fabricante de bateria 

industrial Satúrnia, na zona 
industrial de Sorocaba, co-
meçou a fazer o processo 
inverso da terceirização, 
procedimento amplamente 
adotado em todos os seto-
res, inclusive público, des-
de os anos 90.

Na segunda semana de 
junho o departamento de 
RH da empresa confirmou 
ao Sindicato dos Metalúr-
gicos que os seis porteiros 
da fábrica, então terceiri-
zados, passariam a ser fun-

cionários da empresa. “A 
atual direção da Satúrnia 
não vê vantagem na tercei-
rização”, disse a gerente de 
RH da empresa Rosângela 
Palmas.

Rosângela contou que 
a empresa fez pesquisas 
para começar o processo 
de ‘desterceirização’ e que 
como funcionários “eles 
são melhores aproveitados 
e trabalham mais felizes”.

A Satúrnia tem aproxi-
madamente 200 funcioná-
rios e mantinha (junho de 

2009), além da portaria, o 
restaurante,  a limpeza e a 
jardinagem terceirizados.

Para esses setores ainda 
não havia discussão sobre 
‘desterceirização’.

Campanha explica influência do sindicalismo na história
A partir de junho a Fo-

lha Metalúrgica trouxe 
encartada, durante dez 
semanas, um tablóide de 
duas páginas com textos e 
imagens sobre a influência 
do sindicalismo na história 
do Brasil desde o início do 
século 20.

Os fascículos, colecio-
náveis, abordaram temas 
como criação de leis e acor-
dos trabalhistas e sociais, 
as lutas por democracia, 
manutenção de direitos e 
justiça social, entre outros.

“Os grandes momentos 
de união dos metalúrgicos 

e da classe trabalhadora es-
tarão relatados nessa cam-
panha de conscientização 
sobre o papel do Sindicato 
no mundo do trabalho e na 
sociedade”, explicou o pre-
sidente do Sindicato, Ade-
milson Terto da Silva.

Além dos tablóides, 
semanalmente foram lan-
çados filmes para internet 
sobre os mesmos temas 
tratados no material im-
presso.

A campanha foi idealiza-
da pelo Sindicato e está sen-
do desenvolvida pela agên-
cia T.Max de publicidade.

Volta das contratações 
Pesquisa divulgada pela 

regional do Ciesp  aponta a 
retomada das contratações 
na região de Sorocaba.  Se-
gundo o Ciesp, o setor pro-
dutivo de Sorocaba e outras 
47 cidades abrangidas pela 
regional da entidade patro-
nal contrataram 600 pessoas 
em maio, uma alta de 0,66% 
sobre o mês de abril. 

Previdência Social
O curso ‘Previdência So-

cial sem Segredos’, promo-
vido pelo INSS em parceria 
com o Sindicato dos Meta-
lúrgicos, entre os dias 4 e 5, 
reuniu dezenas de pessoas de 
Sorocaba e região. O objeti-
vo do curso foi preparar os 
sindicalistas e demais agen-
tes sociais para esclarecer a 
categoria e população sobre 
o processo de aposentadoria.

Prysmian retoma 
grade salarial

A direção da Prysmian 
abriu negociações com o 
Sindicato e voltou a aplicar 
os reajustes previstos na gra-
de salarial dos trabalhadores. 
A aplicação da grade salarial 
na empresa havia sido para-
lisada no começo de 2009 e 
só voltou a ser aplicada de-
pois que os operários se mo-
bilizaram e aprovaram um 
comunicado de greve. 

Pressão na Scherdel
Aproximadamente 30 

trabalhadores da autopeças 
Scherdel serão beneficiados 
com o enquadramento de 
função, que será promovida 
pela direção da empresa até 
o próximo dia 30 de junho. O 
acerto das funções, no entan-
to, só foi possível depois que 
os trabalhadores cruzaram os 
braços e exigiram que a em-
presa abrisse negociações.

www.smetal.org.br

Não ser sindicalizado é um ótimo negócio. Para o patrão.

Sindicato,
use todos os dias

O movimento sindical tem forte influência na história do Brasil desde o início do século 20.
As organizações de trabalhadores ajudaram a formular leis, impedir injustiças sociais e defender a 

liberdade e os direitos de cidadania.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região participou e participa

ativamente dessa trajetória.
O Sindicato também tem uma ampla rede de serviços que saem a toda hora, feito pão quente.

 Saiba mais neste e em outros nove fascículos que você 
passa a receber a partir desta semana.
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Os videos podem ser 
vistos no canal do Sindi-
cato dos Metalúrgicos no 

Youtube através do endere-
ço: www.youtube.com/sme-
talsorocaba

Metalúrgico assume 
CME em Piedade
O metalúrgico e dirigen-

te sindical Rodinei Pereira 
Domingues, o Nei, é o novo 
presidente da Comissão Mu-
nicipal de Emprego (CME) 
de Piedade.  A Comissão é 
responsável pelo gerencia-
mento do Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador (PAT), 
além de elaborar e analisar 
projetos de qualificação pro-
fissional.

O vereador Izídio de 
Brito (PT) protocolou Pro-
jeto de Lei (PL) que insti-

tui o Programa Municipal de 
Coleta Seletiva Solidária em 
Sorocaba. A proposta sugere 
a expansão da coleta de ma-
teriais recicláveis para toda a 
cidade com garantia de ren-
da para os catadores orga-
nizados em cooperativas ou 
associações. 

Além do apoio para co-

leta e o direito à venda dos 
matérias coletados, os cata-
dores ainda receberiam da 
prefeitura o mesmo valor 
que ela paga [103,00 por 
toneladas], para as empre-
sas coletoras de lixo no 
município. 

O projeto ainda prevê a 
criação de postos de entre-

ga voluntária nos bairros 
para receber embalagens 
e outros materiais reapro-
veitáveis, incluindo óleo 
de cozinha.

Esses postos podem 
ser instalados em Igrejas, 
escolas, empresas, asso-
ciações e instituições pú-
blicas. 

Projeto cria coleta seletiva com inclusão dos catadores
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A empresa Satúrnia fabrica baterias industriais em Sorocaba

Campanha de conscientização de metalúrgicos durou 10 semanas



As obras para a cons-
trução de um ginásio po-
liesportivo e uma acade-
mia de ginástica, no clube 
de campo do Sindicato, no 
Éden, em Sorocaba, come-
çaram em julho. O ginásio, 
coberto e com capacidade 
para aproximadamente 350 
pessoas,  contará com ves-
tiários e lanchonete para 
atender melhor aos atletas 
e ao público em geral.

Metalúrgico no Conseg
O metalúrgico e dirigen-

te sindical Tiago Almeida 
do Nascimento foi um dos 
quatro representantes da so-
ciedade civil de Sorocaba na 
1ª Conferência Nacional de 
Segurança Pública (Conseg), 
realizada no final de agosto, 
em Brasília.  Tiago é mem-
bro da Juventude do PT e foi 
escolhido para a conferência 
em encontro estadual.

Ato na Fiesp marcou início da 
Campanha Salarial de 2009

Centenas de metalúrgi-
cos da CUT no estado de 
São Paulo se concentraram 
em frente à Fiesp, na aveni-
da Paulista, em São Paulo, 
na manhã de quinta-feira, 
dia 23, para marcar publi-
camente a entrega da pauta 
de reivindicações da cate-
goria aos empresários.

A manifestação abriu a 
campanha salarial de mais 
de 220 mil metalúrgicos re-
presentados pelos 13 sindi-
catos filiados à Federação 
Estadual dos Metalúrgicos 
da CUT (FEM).

Durante o ato, uma co-
missão de dirigentes sin-
dicais entrou na Fiesp e 
protocolou as pautas de rei-
vindicações para o Grupo 2 
(máquinas e eletreletrôni-
cos), o Grupo 8 (trefilação, 
artefatos de ferro, materiais 

ferroviários, etc) e Grupo 
10 (lâmpadas).

 “Não vamos entrar no 
discurso de crise dos pa-
trões”, ressaltou João de 
Moraes Farani, diretor do 

Sindicato em Sorocaba e 
vice-presidente da FEM.

O presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos da 
região de Sorocaba, Ade-
milson Terto da Silva, lem-

brou, durante o ato, que o 
Brasil já passou por crises 
piores e a categoria nunca 
deixou de lutar e conquis-
tar bons acordos na campa-
nha salarial.

Estudo do Dieese desmonta choradeira dos empresários 
Estudos do Dieese, di-

vulgados no início do mês, 
desmontaram a afirmação 
da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) de 
que a redução da jornada 
semanal para 40 horas vai 
aumentar os custos de pro-
dução e criar dificuldades 
para a geração de empre-
go.

De acordo com o eco-
nomista Cássio Calvete, 
do Departamento Intersin-
dical de Estatística e Es-
tudos Sócio-Econômicos 
(Dieese) do Rio Grande do 
Sul, o impacto da redução 
no custo da mão de obra é 
praticamente nulo. 

“Aumenta o custo em 
2%, valor que é absorvido 

Unesco premia Lula
O presidente Lula re-

cebeu no dia 7, na sede da 
Unesco, em Paris, o Prêmio 
Incentivo da Paz, Félix Hou-
phouët-Boigny. A premiação 
reconhece o trabalho do pre-
sidente em prol da paz, do 
diálogo, da democracia e da 
justiça social, “além do com-
bate à pobreza e proteção 
dos direitos das minorias”, 
diz comunicado da Unesco.  

Mostra de Rock 
Aproximadamente mil 

pessoas passaram dia 12 
pelo salão de eventos do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba para prestigiar 
a 4ª Mostra de Rock dos 
Metalúrgicos.  O evento, 
que começou às 11h e só 
terminou às 22h, foi organi-
zado pela Juventude Meta-
lúrgica e reuniu 18 bandas.

Obras do ginásio

em apenas seis meses fren-
te ao ritmo de crescimento 
da produtividade”, disse. 
Levantamento feito pelo 
economista revela que nos 
últimos 15 anos a produti-
vidade da economia brasi-
leira cresceu 150%. 

Para o presidente do 
Sindicato dos Metalúr-
gicos de Sorocaba, Ade-

milson Terto da Silva, os 
trabalhadores devem ficar 
atentos ao andamento do 
projeto de redução de jor-
nada que tramita no Con-
gresso Nacional. “A so-
ciedade precisa cobrar dos 
parlamentares que apro-
vem o projeto e até sair às 
ruas para dar visibilidade 
ao assunto”.

21 milhões de PPR
A direção do Sindi-

cato dos Metalúrgicos, 
com a ajuda das respec-
tivas comissões de PPR 
de cada fábrica, já havia 
firmado (julho de 2009) 

Drama social na ZN
Aproximadamente 2,5 

mil moradores do bairro 
Santo André 2, na zona 
norte de Sorocaba, corriam 
o risco (e ainda correm) de 
serem despejados. O pro-

acordos de PPR (Pro-
grama de Participação 
nos Resultados) com 32 
indústrias de Sorocaba e 
região. A somatória dos 
acordos atingiu R$ 21 
milhões.

cesso de desocupação foi 
movido pela empresa Ra-
mires Diesel, que em 1996 
vendeu a área aos morado-
res e agora a quer de volta. 
O grupo havia ocupado o 
local naquele ano.
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Bandeiras dos metalúrgicos de Sor ocaba se destacaram durante entrega da pauta em São Paulo



Produção de eixos na ZF 
O Sindicato dos Meta-

lúrgicos recebeu informa-
ções do comitê sindical de 
empresa (CSE) da ZF do 
Brasil de que os principais 
setores da fábrica estavam 
acelerando a produção. O 
setor de eixos, por exem-
plo, que produziu cerca de 
600 unidades por mês no 
auge da crise, estava pre-
vendo a produção de apro-
ximadamente três mil eixos 
para setembro.

Começam as obras da Toyota em Sorocaba
O canteiro de obras foi 

montado e o serviço de ter-
raplenagem para a constru-
ção dos pavilhões da mon-
tadora japonesa Toyota, no 
futuro parque tecnológico 
de Sorocaba, começou em 
agosto. 

A vinda montadora para 
Sorocaba foi anunciada pelo 
presidente da empresa para 
o Mercosul, Shozo Haseb, 
ao presidente Lula, em mea-
dos de 2008. Haseb disse, na 
época, que o plano de inves-
timento era de 700 milhões 
de dólares. Mesmo com a 
crise mundial, a Toyota não 
fez alterações no plano de 
investimentos, nem no cro-
nograma das obras. 

A unidade de Sorocaba 
deverá ficar pronta em 2011 
e produzirá um modelo com-
pacto, voltado ao mercado 

nacional e também para 
exportação. O presidente 
Lula pediu ao executivo da 
Toyota que os modelos se-
jam equipados com motor 
biocombustível e que sejam 

exportados para a América 
do Sul e para a África. 

A montadora sorocaba-
na deverá empregar 2,5 mil 
trabalhadores diretos e fa-
bricar até 150 mil carros por 

ano. A Toyota, que comple-
tou 50 anos no Brasil em 
2008, já possui uma fábrica 
de veículos em Indaiatuba 
(SP), onde produz o sedã 
Corolla. 

Comissão aprova redução de jornada
Foi aprovada dia 24, na 

comissão especial da Câ-
mara dos Deputados, em 
Brasília, a PEC 231/95, que 
reduz a jornada de trabalho 
dos brasileiros de 44 para 
40 horas semanais, sem re-

dução de salário. 
A proposta também pre-

vê aumento da hora-extra 
para 75% do valor pago à 
hora comum. Uma carava-
na de metalúrgicos de So-
rocaba e região participou 

Comissão na Tec Pries
Considerada há anos 

como uma empresa proble-
ma, os 170 trabalhadores 
da Tec Pries, indústria da 
linha branca na zona indus-
trial de Sorocaba, exigiam a 
formação de uma comissão 
de operários para acompa-
nhar a saúde financeira da 
empresa, que em 2009 ga-
nhou uma nova direção.

Despejo suspenso
Empresário Luiz Rami-

res, que representa as marcas 
Mercedes Benz e Toyota em 
Sorocaba e que briga para 
despejar 373 famílias de 
uma área que ele a vendeu 
há 13 anos, concordou em 
suspender ação de despejo 
temporariamente. O vere-
ador Izídio de Brito (PT) 
luta para que a suspensão do 
despejo seja definitiva.

Sintapi em Sorocaba
Foi inaugurada em So-

rocaba, na sexta-feira, 24, 
a sede regional do Sintapi 
(Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores Aposenta-
dos, Pensionistas e Idosos). 
A base abrange mais de 30 
municípios em toda a re-
gião. A sede fica na rua Ca-
pitão Augusto Franco, 159, 
Vila Amélia. O Sintapi re-
presenta sindicatos filiados 
à CUT.

Em busca de melhorias
Dirigentes do Sindicato 

dos Metalúrgicos em Iperó 
se reúniram com vereado-
res e empresários daquele 
município para buscar so-
luções para a estrada que 
dá acesso ao parque indus-
trial da cidade. O local está 
em péssimas condições e 
prejudica empresários e 
trabalhadores.

Presidente da empresa anuncia investimento de 700 milhões de dólares

Proposta precisa, no entanto, ser aprovada na Câmara e Senado para ter valor legal

A primeira turma de 30 
trabalhadores da Gerdau 
de Araçariguama, que ti-
veram seus contratos de 
trabalho suspensos havia 
5 meses, devido à crise, 
começam a voltar ao re-
gime normal de trabalho 

Gerdau absorve primeira turma do lay-off                            

Dois se machucam 
na ZF do Brasil

Os metalúrgicos Antô-
nio Jesus Gritti e Alexandre 
Araújo foram vítimas de 
acidente de trabalho da ZF 
do Brasil. Os operários se 
machucaram em agosto de 
2009. Antônio machucou a 
cabeça ao ser atingido pela 
carga de 600 quilos de uma 
empilhadeira. Alexandre 
furou a mão com uma fu-
radeira.

da votação, em Brasília, ao 
lado de milhares de outros 
trabalhadores de diversas 
partes do País. 

Para que a redução da 
jornada seja de fato im-
plantada, o projeto precisa, 

agora, ser aprovado em dois 
turnos e por maioria abso-
luta (308 dos 513 deputa-
dos) na Câmara Federal. 
O mesmo processo deve se 
repetir no Senado, casa que 
abriga 81 senadores. 

a partir de segunda-feira, 
dia 3. Uma segunda turma, 
também em lay-off, con-
tinuava fazendo cursos de 
atualização em agosto.

A suspensão do contrato 
de alguns trabalhadores da 
Gerdau foi uma das saídas 

negociadas entre empresa, 
Sindicato e trabalhadores 
para que a fábrica pudes-
se atravessar a turbulência 
econômica com o menor 
número de demissões pos-
sível. “O retorno desses 
companheiros à norma-

lidade é um bom sinal; é 
a prova de que o pior já 
passou e que o segundo 
semestre de 2009 será de 
crescimento e abertura de 
novas vagas”, comentou 
na época o diretor sindical 
João de Moraes Farani.
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A fábrica está sendo construída às margens da Castello Branco e começará a produzir em 2011



Empresas negociam e prometem apresentar propostas

Os empresários metalúr-
gicos do Grupo 3 na região 
de Sorocaba prometeram 
dar resposta às reivindica-
ções do sindicato até terça-
feira, dia 22, às 16h. Já os 
patrões dos Grupos 2 e 8 
deverão responder à pauta 
da categoria até às 12h de 
quarta-feira, dia 23.

A reunião entre os em-

presários e o Sindicato 
aconteceu na segunda, dia 
21, em dois horários: às 9h 
com o Grupo 3 e às 14h com 
os Grupos 2 e 8.

Na quarta-feira, dia 23, 
às 18h, houve uma assem-
bléia no Sindicato para ava-
liar as respostas patronais. 
Todos os metalúrgicos da 
região, sócios e não-sócios, 

foram convidados para a as-
sembléia.

Para os grupos 3 e 8 o 
Sindicato reivindicou re-
ajuste de 6,53%, sendo 
4,44% de inflação e 2% de 
aumento real, além de R$ 1 
mil de abono. Para o grupo 
2, que teve um mês a mais 
de perda inflacionária, a 
reivindicação foi de 6,75% 

(4,66% de inflação e 2% de 
aumento real) e também o 
abono de R$ 1 mil.

“Todas as fábricas fo-
ram devidamente avisadas 
sobre a possibilidade de pa-
ralisação, pois os sindicatos 
patronais receberam comu-
nicados de greve”, afirmou 
Ademilson Terto da Silva, 
presidente do Sindicato.

Mutirão consegue 220 cadastros 
de doadores de medula óssea

 “Sucesso total!” foi 
como a ONG Asa Morena 
classificou o mutirão para 
cadastro de doadores de 
medula óssea realizado na 
sede do Sindicato dos Me-
talúrgicos no sábado, dia12   
em Sorocaba. Das 9h às 16 
horas foram cadastrados 
220 novos doadores.

Os dados dos cadastra-
dos foram enviados para o 
Redome (Registro Nacio-
nal de Doadores de Medula 
Óssea). Ocorrendo a com-
patibilidade com algum pa-
ciente, a pessoa será conta-
tada para fazer a doação.
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mutirão e quiser fazer seu 
cadastro pode procurar o 
Hemonúcleo de Sorocaba. 
É fácil. Basta preencher 
uma ficha com dados pesso-
ais e doar 5 ml de sangue.

A Colsan (Associação 
Beneficente para Coleta de 
Sangue), responsável pela 
administração do Hemo-
núcleo de Sorocaba, faz a 
coleta diariamente e envia 
o sangue para a Unicamp, 
onde é feito o exame HLA 
(de Histocompatibilidade), 
para verificar a compatibili-
dade entre possíveis doado-

Ignorado pedido 
de horas-extras
Os trabalhadores das fá-

bricas de autopeças Scher-
del e ZF Lemforder, na 
zona industrial de Soroca-
ba, ignoraram o pedido de 
horas extras das empresas 
e voltaram para casa, no sá-
bado, dia 19. A atitude dos 
operários foi vista pela dire-
ção do Sindicato como bom 
exemplo para os demais 
companheiros da categoria.

Categoria quer reajuste acima da inflação, além de um abono salarial 

res e pacientes. 
O Hemonúcleo de Soro-

caba funciona no Hospital 
Leonor Mendes de Barros, 

que faz parte do Conjunto 
Hospitalar, e fica na ave-
nida Comendador Pereira 
Inácio, bairro Vergueiro.

Os sindicatos de meta-
lúrgicos filiados à CUT em 
todo o Estado de São Paulo, 
que juntos representam cer-
ca de 220 mil metalúrgicos, 
promoveram paralisações 
da produção para pressio-
nar os patrões a renova-
rem a convenção coletiva 
de trabalho da categoria e 
a cederem reajuste salarial 
com aumento real.

Taça Papagaio 
Começou domingo, dia 

27, o 5° torneio de futebol 
de salão do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba 
e Região, a Taça Papagaio. 
O torneio em 2009 bateu 
recorde de inscrição. Fo-
ram 52 times inscritos. A 
competição homenageia  
o sindicalista Reinaldo de 
Paula Moreni, o Papagaio, 
falecido em 2006.

Caso Santo André 2
O vereador Izído de Brito 

(PT), integrante da Comissão 
Especial de Regularização 
Fundiária da Câmara de So-
rocaba, participou dia 16, em 
Brasília, de uma reunião no 
Ministério das Cidades. Izí-
dio tenta evitar o despejo de 
373 famílias do bairro Santo 
André 2. O deputado federal 
Paulo Teixeira (PT/SP), tam-
bém participou da reunião.  

Fim dos Lay-off
Uma segunda turma de 

aproximadamente 40 tra-
balhadores da Gerdau de 
Araçariguama, que tiveram 
seus contratos de trabalho 
suspensos (lay-off) havia 
quatro meses, como medida 
para o enfrentamento da cri-
se, voltaram ao trabalho no 
dia 17. Uma primeira turma 
já havia voltado ao trabalho 
recentemente. 

Paralisações no estado 
Um acordo entre o Sin-

dicato dos Metalúrgicos e a 
Scherdel, fabricante de auto-
peças em Sorocaba, garantiu 
aos 150 trabalhadores da em-
presa a redução da jornada de 
44h para 42 horas semanais 
sem redução de salários. A 
medida passou a valer a par-
tir de 1º de setembro. 

Acordo reduz jornada de trabalho na Scherdel
A fábrica opera em três 

turnos e os trabalhadores 
contavam com poucas folgas 
aos sábados. Com a redução 
da jornada e o intervalo de 
45 minutos para refeição, os 
trabalhadores têm garantida 
a folga de ao menos um sá-
bado por mês. 

O Sindicato continua 

insistindo junto à empresa 
para que a jornada seja re-
duzida para 40 horas sema-
nais, proporcionando mais 
folgas aos finais de semana. 
“Mas, para isso, os traba-
lhadores têm que continuar 
mobilizados e valorizar as 
conquistas obtidas até ago-
ra, para avançar ainda mais 

em um futuro próximo”, 
ressaltou Valdeci Henrique 
da Silva, o Verdinho, secre-
tário-geral do Sindicato. 

Com a redução de jorna-
da na Scherdel, mais de 8 mil 
metalúrgicos de 9 empresas 
de Sorocaba e região já con-
tam com jornada inferior a 
44 horas semanais. 

A categoria metalúrgica, 
tradicionalmente formada 
por homens, começa a mu-
dar seu perfil. Atualmen-
te, segundo a subseção do 
Dieese dos Metalúrgicos de 
Sorocaba, elas somam 6,5 
mil trabalhadoras, o que re-
presenta 15,9% de um total 
de 41 mil metalúrgicos que 
formam a base do Sindica-
to dos Metalúrgicos em So-
rocaba e outras 13 cidades.

Crescimento feminino
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Mais de mil metalúrgicos 
participaram dia 2, no salão 
de eventos do Lar e Escola 
Monteiro Lobato, em Soro-
caba, do ato de lançamento da 
Campanha de Sindicalização 
dos Metalúrgicos 2009/2010. 
O evento também homena-
geou o ex-presidente do Sin-
dicato Wilson Fernando da 
Silva, o Bolinha, falecido em 
dezembro de 2008.

19ª Jornada de Reis
Começou dia 17, e foi 

até 9 de janeiro de 2010, a 
19ª jornada da Companhia 
de Santos Reis da Vila For-
mosa. O grupo, formado 
por 17 pessoas, percorreu 
30 bairros de Sorocaba e 
visitou cerca de 500 ca-
sas.  Como todos os anos, 
a Folia de Reis contou com 
apoio cultural do Sindicato 
dos Metalúrgicos.

Acordo põe fim à greve na Bardella
Após sete dias de greve, 

os trabalhadores da Bar-
della, em Sorocaba, apro-
varam em assembléia, dia 
15, uma proposta de acor-
do salarial negociada entre 
a empresa e o Sindicato dos 
Metalúrgicos.

Os trabalhadores con-
quistaram 7,8% de reajuste, 
sendo 4,66% de reposição 
da inflação e 3% de aumen-
to real. Os dias parados não 
foram descontados dos sa-
lários. Eles serão compen-
sados em meses de 31 dias. 

“Os trabalhadores con-
quistaram não somente 
aumento de salários, mas, 
principalmente, respeito por 
parte da fábrica”, afirma 
Adilson Carpinha, secretário 
de organização do Sindicato.

Outras greves - Entre os 

dias 13 e 14, os metalúrgi-
cos da De Villate e do gru-
po Etirama, ambas em So-
rocaba, entraram em greve 
para forçar os patrões a ne-

gociarem reajustes. retor-
naram ao trabalho dia 16, 
após aprovarem propostas.

Além da Bardella, De 
Villate e Etirama, trabalha-

dores de outras cinco em-
presas realizaram greves 
nessa época: Barros Mon-
teiro, Hurth-Infer, Zobor, 
Nova Tamboré e Telcon.

Polícia prende secretários de Vitor Lippi
A Polícia Civil prendeu, 

dia 13, os secretários mu-
nicipais Maurício Biazot-
to (Governo) e José Dias 
Batista Ferrari (Desenvol-
vimento Econômico). Eles 
são acusados de participar 
de um esquema de corrup-
ção dentro da Prefeitura de 
Sorocaba e foram liberados 
dois dias depois. Após a 
repercussão pública, foram 
exonerados pelo prefeito 
Lippi (PSDB)

Em troca de propinas, 

um grupo, liderado pela 
empresária Ivanilde Vieira, 
facilitava a liberação de al-
vará para instalação de pos-
tos de gasolina na cidade.

Desde o começo de 
2009, Lippi já havia per-
dido oito secretários. Dois 
pediram exoneração por 
falta de apoio, cinco foram 
afastados por envolvimen-
to em corrupção e um, Ja-
nuário Renna, foi preso em 
flagrante acusado de pedo-
filia.

Morte de Fleury
A diretoria do Sindicato 

lamentou a morte do advoga-
do e jornalista Paulo Fleury e 
de seu filho, Paulinho, no dia 
17. Segundo nota publicada 
na F.M. nº 580, a tragédia 
familiar não faz jus ao com-
portamento do advogado no 
dia-a-dia. Após discussão, 
Paulo atingiu o filho com um 
tiro fatal e depois se matou.

O “Cabeção” da cultura
O vereador Francisco 

França (PT) protocolou dia 
23 um requerimento pedindo 
esclarecimentos da Prefeitu-
ra de Sorocaba sobre um su-
posto esquema de corrupção 
montado na Secretaria Mu-
nicipal de Cultura. Segundo 
denúncias recebidas pelo 
vereador, o esquema seria 
liderado por uma pessoa 
apelidada de cabeção.

Consciência de classe
A campanha de sindica-

lização, que tem como tema 
“Você Pode Mais”, valori-
za a consciência de classe 
do trabalhador. Ele é con-
vidado a se sindicalizar em 
defesa de conquistas traba-
lhistas e sociais coletivas; 
e não apenas para usufruir 
de bônus oferecido pelo 
sindicato aos sócios, como 
clube de campo, convênios 
e colônias de férias.

Nova sindicalização

Piedade ganha
Banco de Alimentos

Dia 1° de outubro, em 
Piedade, foi oficializada a 
extensão do Banco de Ali-
mentos de Sorocaba naque-
le município. A iniciativa 
é fruto de parceria entre a 
Prefeitura de Piedade, o 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos, Escola Técnica de Pie-
dade e entidades sociais. O 
“banco” está instalado no 
clube Kai-Kan. 

Aproximadamente 300 
pessoas, representando mais 

Caravana 
defende o 
SUS

de dez entidades – associa-
ções, conselhos, agentes de 
saúde, sindicatos e centrais 
sindicais -, participaram de 
uma passeata pelas ruas do 
centro de Sorocaba na ma-
nhã do dia 25. 

A manifestação, acompa-
nhada de coleta de assinatu-

ras, fez parte da Mobilização 
Nacional pela Valorização do 
SUS, que vem ocorrendo em 
todo o país desde o começo 
de 2009. O ato cobra dos de-
putados a regulamentação da 
Emenda Constitucional 29, 
aprovada em 2.000, mas sem 
aplicabilidade até agora por 

falta de regulamentação. 
A EC 29 determina como 

os governos federal, estadu-
ais e municipais devem desti-
nar recursos; reforça a fiscali-
zação dos conselhos de saúde 
e prevê punições se os limites 
mínimos de aplicação [na 
saúde] não forem cumpridos.
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Tiago Almeida, diretor sindical e funcionário da Bardella, em assembléia com trabalhadores

Em outubro prefeito já tinha perdido 8 secretários
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Empregos contra crise
O Ministério do Tra-

balho divulgou, dia 16, a 
criação de 1,163 milhão de  
postos de trabalho entre 1° 
de janeiro e 31 de outubro 
de 2009. Em outubro, o 
emprego formal registrou 
a nona expansão seguida, 
com a criação de 230,9 mil 
vagas. Os números surpre-
enderam quem acreditava 
no agravamento da crise.

Ramires desabriga 44 pessoas no 
bairro Santo André 2 em Sorocaba

Uma ação de despejo 
movida pelo empresário 
Luiz Ramires, que repre-
senta as marcas Toyota e 
Mercedes-Benz em Soro-
caba, desalojou 44 pessoas 
de oito famílias no bairro 
Santo André 2, zona norte 
da cidade, no dia 19.

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos e o vereador Izídio 
de Brito (PT) tentaram in-
tervir para evitar o despejo, 
mas o empresário não se 
sensibilizou e a ordem judi-
cial foi cumprida. 

Outras 365 famílias do 
bairro temem ser despeja-
das. Oficiais de justiça, ba-
talhão de choque e cavalaria 
atuaram no despejo dia 19.

Histórico
Em 1996, um grupo de 

pessoas ocupou a área onde 
hoje fica o Santo André 2. 
O local era um banhado de 
88 mil metros quadrados.

Moradores e empresário 
entraram em acordo e as fa-

mílias compraram a área por 
R$ 1,5 milhão, parcelados 
em 36 vezes. Os moradores 
abriram ruas, conseguiram 
energia elétrica e água.

Em 1.998, após pagarem 

mais de R$ 500 mil no to-
tal, parte dos moradores pa-
rou de pagar as prestações. 
Eles descobriram que a área 
estaria hipotecada ao Banco 
Bozano por R$ 300 mil.

Marcha da Classe Trabalhadora defende 
redução da jornada para 40 horas

Mais de 50 mil sindica-
listas participaram dia 11, 
em Brasília, da 6ª Marcha da 
Classe Trabalhadora. Uma 
caravana organizada pela 
Subsede regional da CUT 
representou os trabalhado-
res de Sorocaba e Região.

Além da redução de jor-
nada de trabalho, a Marcha 
também reivindicou a valo-
rização do salário mínimo; 
criação de um marco regula-
tório para exploração do pré-
sal; atualização dos índices 
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tificação das convenções 151 
e 158 da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho); 
aprovação do projeto que re-
gulamenta a terceirização e o 
fim do fator previdenciário 
para aposentadorias.

A emenda que reduz a 
jornada de trabalho tramita 
no Congresso Nacional há 
14 anos. Mas não há con-
senso entre os líderes dos 
partidos para que seja colo-
cada em votação. 

Data-base do G10
Pelo menos 1,2 mil me-

talúrgicos de fábricas que 
integram o Grupo 10 na 
região fecharam acordos 
locais nas últimas sema-
nas do mês. As conquistas 
foram antecipação da data-
base de 1° de novembro 
para 1° de setembro e rea-
juste de 7%. O G10 na re-
gião é composto por 7 mil 
trabalhadores.

Metalúrgicos da Tecsis
Em sessão realizada dia 

18 no Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT), da 15ª Re-
gião, a Justiça extinguiu o 
processo movido pelo Sin-
dicato dos Químicos e pela 
Tecsis contra os Metalúrgi-
cos, em 2006. O processo 
foi extinto sem julgamento 
do mérito. Em resumo: os 
trabalhadores da Tecsis são 
metalúrgicos.

13º aquece economia
Em 2009 foram injeta-

dos R$ 237,3 milhões na 
economia de Sorocaba em 
conseqüência do pagamento 
do 13º salário aos 157.528 
trabalhadores com carteira 
assinada da cidade. Já o 13º 
dos metalúrgicos da região 
contribuiu com R$ 75,6 
milhões para a economia 
regional. A estimativa é da 
Subseção do Dieese.

Desterceirização
A fabricante de baterias 

Satúrnia, instalada em So-
rocaba, promoveu em no-
vembro a ‘desterceirização’ 
de cinco trabalhadores que 
prestavam serviço de lim-
peza da fábrica, mas eram 
contratados por uma empre-
sa terceirizada. Em julho a 
fábrica já havia ‘destercei-
rizado’ sete operários que 
trabalhavam na portaria.

Homenagem 
às mulheres

Para marcar a ‘O Direito 
de Voto para as Mulheres’, 
conquistado em 32 e come-
morado dia 3/11, o vereador 
Izídio(PT) aprovou, na Câ-
mara, homenagem a mu-
lheres engajadas na política 
como as sindicalistas Ana 
Célia da Silva, Denise Mar-
condes, Maria das Dores 
Castilho, Ruth Cortinove e a 
ex-deputada Iara Bernardi.

Ao invés de pagar o 
PPR, a ZF do Brasil pa-

gou um adicional de R$ 
625 aos trabalhadores. 
Para pagar o PPR a empre-
sa exigia que o Sindicato 

desistisse de uma ação ju-
dicial contra a redução sa-
larial imposta pela ZF en-
tre abril e junho de 2009. 

O Sindicato não desistiu 
da ação. Ela efetuou o 
pagamento, mas como 
abono.

ZF deposita abono
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Entre os despejados havia idosos e doentes; outras 365 famílias correm risco de despejo

Sexta Marcha da Classe Trabalhadora reuniu 50 mil sindicalistas em Brasília



Justiça manda Recicla 
pagar horas-extras

A juíza Marina Zerbi-
natti, da Vara do Trabalho 
de São Roque, condenou a 
empresa Recicla a pagar o 
equivalente a uma hora-ex-
tra por dia aos funcionários 
desde 2004.  A ação foi mo-
vida pelo jurídico do Sindi-
cato, devido à implantação 
de turno de revezamento 
sem acordo sindical. A deci-
são é de primeira instância.

Todos os metalúrgicos já têm acordos
Com o acordo entre a 

Federação dos Metalúrgicos 
da CUT (FEM) e os patrões 
do Grupo 10, firmado no 
início do mês, encerrou-se 
a campanha salarial da ca-
tegoria na região, iniciada 
em agosto. Todos os 37 mil 
metalúrgicos garantiram re-
posição da inflação, aumen-
to real e cláusulas sociais da 
convenção coletiva.

Pelo menos 80% dos 
metalúrgicos na região ti-
veram reajustes superiores 
aos acordos estaduais. “Es-
sas conquistas são resulta-
dos da mobilização da ca-
tegoria”, avalia Ademilson 
Terto da Silva, presidente 
do Sindicato.

No G10 os acordos lo-
cais garantiram reajustes de 
até 7%. No acordo estadu-
al o reajuste foi de 5,83%. 
Nesse grupo, a inflação acu-
mulada foi de 10 meses.

Mas a maior conquista 
no G10 foi a antecipação 
da data-base de novembro 
para setembro. “Na campa-
nha de 2010, os metalúrgi-
cos de todos os grupos es-
tarão negociando na mesma 
época”, ressalta Terto.

Nos grupos 2, 3, 8 e 
fundições, os acordos lo-
cais garantiram reajustes de 
6,53% a 8,6%, com aumen-
tos reais de até 4%, além de 
abonos salariais em vários 
casos.

Já os acordos estaduais 

dos grupos 3, 8 e fundição 
prevêem 6,53% de reajus-
te, sem abono. No grupo 
2, o reajuste estadual é de 
6,75%.

Os acordos da FEM ga-
rantiram as cláusulas sociais 
da convenção coletiva.

Natal Sem Fome arrecada 34 t em alimentos
A campanha Natal Sem 

Fome de Sorocaba, 16ª edi-
ção, arrecadou 34,7 tonela-
das em alimentos não-pere-
cíveis nas últimas semanas 
de 2009. Com as doações 
foram montadas 2.042 ces-
tas básicas de 17 quilos 
cada. Os donativos vieram 
da população e de empresas 
da cidade.

As cestas foram entregues 
dia 16, na sede do Sindicato 
dos Metalúrgicos, às 70 enti-
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das junto à campanha.
Os coordenadores da 

campanha foram Sindicato 
dos Metalúrgicos,  Ceagesp, 
Etec Rubens de Faria e Sou-
za, Sesi, Ceadec,  Ciesp, 
Banco de Alimentos, Inter-
médica, Subsede da CUT e 
sindicatos filiados.

As sedes dos Metalúrgi-
cos em Piedade e Iperó tam-
bém realizaram o Natal Sem 
Fome nesses municípios.

Plano de Lutas da CNM
Uma plenária de metalúr-

gicos em São Bernardo-SP, 
de 2 a 4 de dezembro, apro-
vou um plano de lutas para a 
Confederação dos Metalúr-
gicos da CUT (CNM). Na 
ocasião, o sorocabano Valde-
ci Henrique foi indicado para 
a direção da CNM, da qual 
já é membro o também me-
talúrgico de Sorocaba João 
Evangelista de Oliveira.

Prioridades da FEM
De 30/11 a 2/12, a ple-

nária da Federação Estadual 
dos Metalúrgicos da CUT 
(FEM-CUT), em São Ber-
nardo, definiu as lutas prio-
ritárias para 2010. O meta-
lúrgico de Sorocaba Marcos 
Roberto (Latino) assumiu a 
secretaria de organização da 
FEM. João Farani, também 
de Sorocaba, é o vice-presi-
dente da Federação.

Eleição na Amaso
A Associação dos Me-

talúrgicos Aposentados de 
Sorocaba e Região (Ama-
so) realizou eleição dia 11 
de dezembro para escolher 
sua nova diretoria, que de-
verá dirigir a entidade nos 
próximos três anos. O novo 
presidente é Benedito V. 
Trindade, o Teleco.

A primeira Folha Meta-
lúrgica de dezembro teve 
como destaque a 5º Sesis-
pat (Semana Sindical de 
Saúde e Prevenção a Aci-
dentes de Trabalho), que 
reuniu 800 pessoas na sede 
do Sindicato entre os dias 
24 e 26 de novembro.

Com o tema ‘Saúde no 
Trabalho e na Vida’, a Se-
sispat de 2009 promoveu 
palestras sobre acidentes 
e doenças ocupacionais e 

oficinas sobre o sistema 
público de saúde, doenças 
sexualmente transmissí-
veis, qualidade de vida e 
segurança no trânsito.

“Como trabalhamos 
com o conceito de Sindi-
cato Cidadão, também am-
pliamos a discussão sobre 
saúde para além do chão 
de fábrica”, comenta Jesael 
Anhaia, coordenador da se-
cretaria de saúde do Sindi-
cato dos Metalúrgicos.

Mart reduz jornada
A direção da Mart Fer-

ramentaria, pequena fábri-
ca que emprega 25 traba-
lhadores em Sorocaba, deu 
um bom exemplo, em de-
zembro, ao fazer um acor-
do com o Sindicato e re-
duzir a jornada de trabalho 
dos operários de 44 para 40 
horas semanais, sem redu-
ção de salários.

Sesispat reúne 800 pessoas 
em debates sobre saúde

Direito à Moradia
A Câmara de Soroca-

ba aprovou, dia 1°, duas 
emendas a uma lei muni-
cipal que transformam 32 

bairros em área de interesse 
social, dificultando ações 
de despejo por problemas 
de regularização. Entre os 

bairros estão o Santo An-
dré 2 e o Cruz de Ferro, 
onde famílias foram despe-
jadas em 2009. O prefeito 

Lippi vetou a medida no 
final de dezembro. Mas o 
veto pode ser derrubado 
na Câmara.
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Acordos coletivos dos metalúrgicos garantiram reposição da inflação, aumento real e cláusulas sociais

Como todos os anos, a sede da campanha foi o Sindicato dos Metalúrgicos
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Teleco é escolhido presidente da Amaso
O metalúrgico aposen-

tado Benedito Vanderlei 
Trindade, o Teleco, foi es-
colhido o novo presidente 
da Amaso (Associação dos 
Metalúrgicos Aposentados 
de Sorocaba) no último dia 
15 de janeiro.  A eleição de 
toda a chapa aconteceu em 
dezembro, mas o nome do 
presidente ficou para ser 
escolhido no começo des-
te ano, conforme consenso 
entre os participantes da 
votação.

A Amaso é uma entida-
de sem fins lucrativos que 
trabalha pela organização 
dos metalúrgicos aposen-
tados. Além de participar 
das discussões políticas e 
sociais em nível local e na-
cional, a entidade também 
promove atividades de la-
zer para seus sócios.

Atualmente a Amaso 
funciona no andar térreo 
do prédio do Sindicato dos 
Metalúrgicos, na rua Júlio 

Hanser, 140, Lajeado. Em 
breve a entidade vai se mu-
dar para sua sede própria, 
que está sendo erguida ao 
lado do Sindicato.

Formação
Benedito Vanderlei Trin-

dade, o Teleco, presidente;  
Nélson Gonçalves, vice-
presidente; Pedro Agudi-
nho da Silva, tesourei- 
ro; Vicente Vitório, 2° te-
soureiro; Antônio Carlos 
Rodrigues, secretário-ge-
ral; Celso Zala, 2° secretá-

rio; José Batista dos San-
tos e Vanderlei Pedroso de 
Almeida, conselho fiscal; 
Evanildo Amâncio e Rafa-
el Botelho, representantes 
sindicais; e Luiz Antônio 
Marciano e Marino Vochi, 
representantes da CUT.

Jogo festivo marca inauguração do ginásio
Um jogo festivo, no 

próximo dia 6, vai mar-
car a abertura do ginásio 
poliesportivo da catego-
ria, construído no local da 
quadra de futebol de salão 
na sede do clube de cam-
po dos Metalúrgicos, no 
Éden, Sorocaba.  As equi-
pes e horário ainda não fo-
ram definidos.

A academia de ginástica 
também está pronta, mas a 
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Sócios devem 
agilizar troca 

de carteirinhas 
por cartões
As antigas carteirinhas  

de sócios do Sindicato, de 
papel, só terão validade até o 
final de fevereiro deste ano. 
Depois dessa data, somente o 
“Cartão do Metalúrgico” será 
aceito como identificação de 
sócios e dependentes.

Milhares de metalúr-
gicos sindicalizados e de-
pendentes já substituíram 
a carteirinha pelo cartão, 
que é semelhante a um car-
tão bancário. A troca pode 
ser efetuada nas sedes do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
em Sorocaba, Iperó, Araça-
riguama e Piedade.

Importante
O novo sistema de iden-

tificação do Sindicato in-
clui a anexação de fotos di-
gitais ao cadastro. As fotos 
são tiradas pelo sindicato 
no ato da troca das carteiri-
nhas. Portanto, é necessária 
a presença tanto do sócio 
quanto dos dependentes 
para que cada um deles re-
tire seu respectivo cartão.

Pede-se aos sócios titu-
lares que não se esqueçam 
de apresentar suas carteiri-
nhas atuais e o RG no ato 
da troca.

Para o sócio-remido, é 
necessário apresentar car-
teira de trabalho onde cons-
ta a saída dele da empresa 
na qual se aposentou.

Mais informações pelos 
telefones das sedes. Soroca-
ba: 3334-5400; Iperó: 3266-
1888; Araçariguama: 4136-
3840; Piedade: 3344-2362.

ADC/LM empata, levanta a taça e 
mantém hegemonia no torneio

A Manotec/Tecsis bri-
gou muito, mas acabou 
perdendo a terceira final na 
disputa da Taça Papagaio. 
Determinada, a ADC/LM 
garantiu um empate em 
3 a 3 e levantou o quarto 
caneco da Taça Papagaio, 
mantendo a hegemonia do 
torneio, que está na sua 5ª 
edição. 

A final foi disputada no 
dia 13 de dezembro, no 
ginásio municipal de es-
portes Gualberto Moreira, 
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5ª Taça PaPagaio

A equipe ADC/LM é tetra-campeã do torneio dos metalúrgicos de futsal

na vila Hortência, e reuniu 
metalúrgicos e familiares. 
O jogo foi transmitido ao 
vivo pelo site do Sindica-
to.

O torneio começou em 
27 de setembro e reuniu 52 
equipes. 

A Taça Papagaio é re-
alizada anualmente pela 
Juventude Metalúrgica do 
Sindicato e homenageia o 
ex-sindicalista Reinado de 
Paula Moreni, o Papagaio, 
morto em 2006.

diretoria do Sindicato bus-
ca parceria com profissio-
nais da área de educação 
física para colocá-la em 
funcionamento com mais 
segurança e comodidade 
aos associados.

O clube de campo dos 
Metalúrgicos funciona de 
quarta a domingo, das 9h 
às 19h. 

Mais informações pelo 
telefone 3225-3377.

Diretoria da Amaso foi eleita em dezembro, mas o presidente, Teleco, foi escolhido dia 15 de janeiro

Ginásio, no clube de campo dos metalúrgicos, será inaugurado dia 6
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Integrantes do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Soro-
caba participam entre os 
próximos dias 25 e 29, em 
Porto Alegre (RS), da déci-
ma edição do Fórum Social 
Mundial (FSM). Este ano o 
evento será descentralizado 

Fórum discute problemas sociais em Porto Alegre
e ocorrerá em pelo menos 
27 locais espalhados pelo 
mundo. A edição de Porto 
Alegre, considerado um 
evento regional, contará 
com mais de 500 ativida-
des, que serão desenvolvi-
das na capital Porto Alegre 

e cidades próximas, como 
Gravataí, Canoas, São Le-
opoldo, Novo Hamburgo e 
Sapiranga.

Devido à importância 
do evento, espera-se pela 
presença de alguns chefes 
de estado, como o presi-

dente Lula, Evo Morales 
(Bolívia), Pepe Mojica 
(Uruguai) e Fernando Lugo 
(Paraguai), além de minis-
tros de estado e políticos de 
destaque no cenário nacio-
nal, como Dilma Rousseff, 
Marina Silva, Heloisa He-

lena e Ciro Gomes.
Além da marcha de 

abertura, a delegação so-
rocabana vai participar de 
vários debates sobre meio 
ambiente, economia, sus-
tentabilidade, comunicação 
e conjuntura social.

Abertas inscrições para curso de informática
Estão abertas até o dia 

28 de janeiro as inscrições 
para novas  turmas do cur-
so de informática gratuito 
oferecido pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos aos seus 
sócios, dependentes e inte-
grantes da comunidade. 

Na sede de Sorocaba, as 
inscrições podem ser feitas 
das 8h às 19h, de segunda a 
sexta. Nas sedes de Iperó, 
Araçariguama e Piedade 
as inscrições são das 9h às 
17h, também de segunda a 
sexta.

O curso é dividido em 
turmas de adolescentes e 
adultos.

As aulas começarão em 
1° de fevereiro. Os cursos 

são de informática básica 
— com noções de Windo-
ws, Word, Excel, Power 
Point e Internet. Eles acon-
tecerão simultaneamente 
nas quatro sedes do Sin-
dicato: Sorocaba, Iperó, 
Araçariguama e Piedade. 
A duração do curso é de 3 
meses.

O sorteio das vagas em 
Sorocaba e Araçariguama, 
será no dia 29 de janeiro, 
às 19h. Em Iperó e Piedade 
será no dia 30, às 11h; sem-
pre nas respectivas sedes 
do Sindicato.

Mais informações pelo 
telefone 15-3334-5428, em 
Sorocaba, ou nas sedes re-
gionais.

Outros cursos 
Autocad 2D
Inscrições abertas e 

vagas limitadas. Carga de 
32 horas/aula.

Curso apostilado e 
com um aluno por micro. 
A base do curso é o Au-
tocad 2D com desenvol-
vimento de vista e proje-
ções. 

Informações: (15) 
3334-5428 / 8116-1812

Pré-vestibular
Parceria entre o e a 

Exaltec Pré-vestibular, 
com valores especiais 

para sócios e dependentes 
interessados em prestar 
exames vestibulares.

O curso dá ênfase nas 
disciplinas de ciências exa-
tas, como Matemática, Fí-
sica e Química. As aulas 
acontecem aos sábados, 
das 8h às 12h45.

O curso tem início pre-
visto para 13 de fevereiro e 
vai até junho. 

Matrículas na sede de 
Sorocaba, sala do RH Trei-
nare, de segunda a sexta, 
das 8h às 18h. Informações: 
3222-3404 e 3334-5430

RH Treinare
Cursos com descontos 

para sócios e dependen-
tes: Leitura e Interpreta-
ção de Desenho Técnico 
Mecânico, Metrologia, 
Inspetor de Qualidade, 
Sistema Toyota de Pro-
dução, Especialização em 
Soldagem MIG/MAG, 
Cálculo e Traçagem para 
Caldeiraria, Operador de 
Empilhadeira, Processos 
de Soldagem Elétrica, 
Tig e Mig e Programação 
CNC. Informações: (15) 
3012-4800

Sindicato qualifica 2,8 mil pessoas em um ano
A secretaria de For-

mação do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba 
e região contribuiu para 
qualificar profissionalmen-
te 2.814 pessoas no ano 
passado. A qualificação 
dos trabalhadores é uma 
das prioridades da direção 
sindical, devido à constan-
te evolução tecnológica, 
às exigências do mercado 
de trabalho e à defesa do 
conceito de Sindicato Ci-
dadão.

Os cursos de informáti-
ca, que são gratuitos, forma-
ram 942 pessoas. Os cursos 
de inglês, também gratuitos, 
formaram mais 34 alunos e 
os cursos profissionalizan-
tes, em parceria com a RH 
Treinare, formaram outros 
1.838 trabalhadores em Me-

trologia, Inspeção de Quali-
dade, Desenhos, Toyotismo, 
Soldas, Caldeiraria e Empi-
lhadeira, entre outros.

A maioria dos alunos se 
formou em Sorocaba, mas 
as sedes de Iperó, Araçari-
guama e Piedade também 
ofereceram cursos de qua-
lificação.

Entre os alunos for-
mados pela RH Treinare, 
1.035 eram sócios do Sindi-
cato; 486 não eram sócios e 
47 foram beneficiados com 
bolsa integral.

“A qualificação profis-
sional é uma obrigação de 
toda a sociedade e o Sindi-
cato dos Metalúrgicos não 
vai fugir de sua responsa-
bilidade. Este ano vamos 
continuar investindo na 
qualificação dos trabalha-

dores”, diz Ademilson Ter-
to da Silva, presidente do 
Sindicato.

O Sindicato ainda man-
tém parceria com o Sesi nos 

telecursos para complemen-
tação do ensino fundamen-
tal e médio e com a Exatec 
pré-vestibular. O número 
de estudantes desses dois 

cursos não está computado 
nesta reportagem, pois os 
balanços, nesses casos, se-
rão divulgados apenas em 
fevereiro.
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Sedes do Sindicato dos Metalúrgicos disponibilizam salas para diversos cursos de qualificação


