Sorocaba perde chances de ter cursos de qualificação
Dos três principais programas do governo federal
para formação e qualificação de trabalhadores, disponíveis há anos, a prefeitura de Sorocaba não se

credenciou para nenhum.
Enquanto isso, cinco cidades da região já dispõem
inclusive de escolas técnicas federais.
A demanda de Sorocaba

por qualificação será tema
de uma audiência pública
dia 22, às 19h, na Câmara
Municipal de Sorocaba.
“A reinauguração da
Case e a vinda da Toyota

tornam urgente a discussão
sobre maior oferta de qualificação profissional na cidade”, defende o vereador
Izídio (PT), organizador da
audiência.
PÁG. 4

PÁG. 3

PÁG. 4

Metalúrgicos
fazem doações
para desabrigados
PÁG. 3

Acordo garante
6% de reajuste
na ZF Lemforder
PÁG. 3

YKK vai receber pauta dos trabalhadores
Em assembléias sindicais
nesta terça-feira, dia 9, os
trabalhadores da YKK, em
Sorocaba, aprovaram uma
pauta de reivindicações que
será protocolada junto à empresa nos próximos dias.
A melhoria dos horários
do transporte, revisão da grade salarial e redução da jornada estão entre as exigências
dos metalúrgicos no grupo
YKK em Sorocaba. PÁG. 3
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Confira horários
das sedes
no Carnaval

Ademilson Terto, presidente do Sindicato, durante assembléia na YKK

Participação nos resultados e grade salarial
estão na agenda de lutas na Cooper Tools

PÁG. 3

Campanha da
Fraternidade
pede reflexão
sobre economia
A Campanha da Fraternidade este ano sugere que
a população reflita sobre
consumismo, ganância e
outros temas econômicos
que dificultam a justiça
social. Tradicionalmente
liderada pela Igreja Católica, nos últimos anos a campanha adquiriu caráter ecumênico, com a participação
PÁG. 2
de mais religiões.
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Time dos metalúrgicos vence ZF
Lemforder na inauguração do ginásio

Quadra inaugurada domingo, dia 7 de fevereiro, segue medidas oficiais e ginásio acomoda 500 pessoas sentadas

A seleção de metalúrgicos bateu o time de futsal
da Lemforder por 6 a 3 no
último domingo, dia 7, no
principal jogo de inauguração do ginásio poliesportivo da categoria, no clube
de campo do Sindicato, no
Éden, em Sorocaba.
O ginásio tem capacidade para 500 pessoas
sentadas e a quadra segue
medidas oficiais para disputas de diversas modalidades, como futsal, vôlei e
basquete.
PÁG. 3

2010

Pág.2
Edição 588
Fevereiro de 2010

Cuidado com as crianças: o Renna está solto

A volta da Case
Os representantes
do tucanato sorocabano e o governador do
estado, José Serra, estão felizes com a reinauguração da Case,
em Sorocaba, no próximo mês de março.
Na verdade não são
apenas eles os felizes
com a volta da empresa. Todos os sorocabanos de bom juízo
também estão contentes com mais esse investimento, que pode
superar a casa de R$
1 bilhão e gerar até 8
mil empregos diretos
e indiretos.
E os tucanos têm
razão mesmo de ficarem mais felizes
que os outros. Afinal,
foram eles os responsáveis pela saída da
empresa da cidade
em 2001.
Foi a desastrosa
gestão neoliberal tucana – local, estadual e
nacional - que criou e
fomentou a guerra fiscal, que tantos prejuízos causou a milhões
de brasileiros em todo
o país. A Case, que
em 2001 mandou
parte da planta para
Belo Horizonte (MG)
e outra para Curitiba
(PR), deixou mais de
600 sorocabanos desempregados quando
fechou as portas.
Não se vê outro
motivo, senão a volta

Como diz
o ditado:
filho feio
morre
órfão;
bonito
não fica
sem pai
de algo que deixaram
escorrer pelos dedos,
para a felicidade tucana. Esses administradores não podem,
em hipótese alguma,
comemorar a volta da
Case por outro motivo. A comemoração
tucana deve se limitar
a um: ufa! ainda bem
que eles voltaram.
O retorno da Case a
Sorocaba está ligado,
de fato, ao momento
histórico pelo qual passa o país e pelas instalações paradas que ela
tinha aqui. Foi essa
comodidade e as políticas de recuperação
do Brasil implantadas
pelo governo Lula que
fizeram com que a empresa voltasse a crescer
e a escolher Sorocaba,
onde esteve por mais
de 20 anos.
O anúncio do investimento de R$ 1 bilhão
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em Sorocaba, dos R$
6 bilhões que o grupo
Fiat Allis, dono da
Case, deverá investir
até 2012 no Brasil foi
feito por Sérgio Marchionne ao presidente
Lula, em Brasília, em
novembro de 2007.
O retorno da
Case, portanto, não
é uma vitória tucana
como querem os representantes locais e
estaduais. A reabertura dessa fábrica passa
por decisões maiores.
Passa pela credibilidade econômica e moral
que o Brasil começou
a ter depois que Lula
assumiu o Presidência e passou a governar para todos os brasileiros, não para um
modelo econômico, o
neoliberalismo, como
fizeram os mandatários tucanos.
À época, quando a
Case anunciava a saída, o então prefeito
Renato Amary dizia
que não podia fazer
nada porque era uma
decisão
mundial.
Agora, como é chegada de investimento, o prefeito Vitor
Lippi e o governador José Serra disputam as benesses e
tentam tirar o mérito
de Lula. Como diz
o ditado: filho feio
morre órfão; bonito
não fica sem pai.
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Saúde do Trabalhador

Sindicato amplia e qualifica
atendimento (parte 2)
Nesta edição, publicamos a segunda e última parte de um artigo de autoria
do médico Paulo Kaufmann, que faz um balanço do atendimento da secretaria de saúde do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região em 2009.
A primeira parte foi publicada na Folha Metalúrgica nº 586.

Mesmo nos atendimentos individuais,
na assistência, há um
sentido mestre principal que é instruir e
instrumentalizar
os
trabalhadores para a
cidadania, sendo pautado o direito ao acesso às informações,
como aos prontuários
clínicos, aos laudos
ambientais e a outras
informações sobre sua
saúde, trabalho e fatores de risco.
Na equipe de assistência e assessoria
– contrato com o Insti-

tuto Síntese – além de
outros profissionais,
há o psicólogo e técnico de segurança Paulo
Júnior Paz, que auxilia
mais diretamente na
análise e condução de
nossos casos.
Os trabalhadores
também são orientados/ensinados a produzir um Livro Sobre Sua Vida, Saúde
e Trabalho. A partir
daí, individualmente,
e cada vez mais coletivo (Cipa, Comissão
de Fábrica e sindicato) deverá se ampliar

a luta por mais saúde,
melhores condições de
trabalho e de vida.
Uma das lutas principais, sob essa premissa, é por respeito à
dignidade (saber e decidir sobre sua saúde).
Para 2010 será
mantida essa assistência para recuperação da saúde e compensações. Devemos
ampliar ações de prevenção, preservação
e promoção de mais
saúde. Um bom 2010
de muita luta nos espera!

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

Economia é tema da Campanha
da Fraternidade de 2010
A Campanha da
Fraternidade deste ano,
que começa na quartafeira de cinzas, 17, trará
a economia como um
dos eixos centrais da
reflexão. A campanha
é liderada pela CNBB
(Confederação Nacional dos Bispos do Brasil), mas pelo terceiro
ano seguido ganhou
caráter ecumênico.
Com base no evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24,
“Vocês não podem ser-

vir a Deus e ao dinheiro”, a campanha busca
provocar uma reflexão
da sociedade sobre “a
fraternidade e a cooperação entre os cristãos
em busca de sociedade
mais justa e solidária”,
ressalta Anice Souza de
Almeida, coordenadora
arquidiocesana de Sorocaba da Campanha
da Fraternidade 2010.
A campanha é desenvolvida ao longo
da quaresma. E por ser
um período de reflexão

para os cristãos, a igreja aproveita o momento para conscientizar
as pessoas sobre vários
temas. “Este ano, com
base no evangelho de
Mateus, convidamos
a sociedade a refletir
sobre o consumismo,
a degradação do meio
ambiente, a ganância
diante do dinheiro e
sobre a importância de
se viver em harmonia
em sua sociedade mais
fraterna”,
completa
Anice Souza.
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Categoria metalúrgica conta com
ginásio poliesportivo no clube
Desde o último domingo, dia 7, os metalúrgicos
de Sorocaba passaram a
contar com um ginásio
poliesportivo com medidas oficiais. Além de atender à categoria, o ginásio,
que conta com capacidade para aproximadamente
500 pessoas sentadas, tem
condições de abrigar jogos
oficias de diversas modalidades, como vôlei, basquete e futsal.
No dia da abertura, além
da cerimônia de descerramento da placa do ginásio,
que ganhou o nome do sindicalista Reinaldo de Paula
Moreni, morto em 2006 em
um acidente de carro, uma
série de atividades esportivas marcaram a inauguração da quadra. Na principal
delas uma seleção formada
por metalúrgicos derrotou o time de futsal da ZF

Foguinho

Local tem capacidade para abrigar jogos de diversas modalidades, como futsal, vôlei e basquete

Pauta na Cooper Tools
O Sindicato apresentou na
manhã da última terça-feira,
dia 9, uma agenda de luta aos
metalúrgicos da Cooper Tools.
Na agenda está a negociação
dos dias-pontes, PPR, revisão
da grade salarial e campanha
salarial.
“Este ano não tem crise,
mas tem copa do mundo e eleição, portanto temos que nos
planejar desde já se quisermos
avançar em conquistas”, diz o
diretor sindical Adilson Faustino, o Carpinha.

ZF Lemforder

Seleção de Metalúrgicos (foto) bateu o time da ZF Lemforder por 6 a 3

Lemforder por 6 a 3.
“Há tempos sonhávamos
em construir um ginásio que
fizesse jus ao tamanho e à
importância da nossa categoria. Esta conquista [giná-

sio] já chegou; agora falta a
academia de ginástica, uma
reivindicação crescente da
categoria, que também será
inaugurada em breve”, diz
Ademilson Terto da Silva,

presidente do Sindicato.
A quadra pode ser utilizada de quarta a domingo,
das 9 às 19h. Mas é preciso agendamento pelo fone
(15) 3225-3377.

Os metalúrgicos da Lemforder conquistaram 6% de reajuste nos salários neste início
de ano. O aumento é fruto de
negociação entre Sindicato e
empresa sobre grade salarial.
Todos os trabalhadores com salários até R$ 3 mil foram beneficiados. Salários acima desse
limite serão negociados diretamente com a empresa. “A conquista mais uma vez é resultado da mobilização do pessoal”,
afirma Marcos Latino.

Mobilização
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Assembléia de trabalhadores da
YKK aprova pauta de reivindicações

João Farani, diretor sindical, durante assembléia com trabalhadores da YKK

Os cerca de 700 trabalhadores da YKK, instalada na
zona industrial de Sorocaba,
aprovaram na última terçafeira, em assembléias realizadas na porta da fábrica,
uma pauta de reivindicações
que será protocolada junto à
direção da empresa esta semana.
Entre as reivindicações os
funcionários exigem melhora
no transporte, revisão da grade salarial e redução de jornada. “Tem trabalhador que

demora [dentro do ônibus]
uma eternidade pra chegar
na fábrica e outros que chegam cedo demais e esperam
quase uma hora para poder
entrar para trabalhar”, diz o
diretor sindical João de Moraes Farani.
A pauta também cobra
que a empresa explique o suposto estoque de material de
alta periculosidade sem que
haja responsável técnico no
setor e uma revisão na grade
salarial.

Bailes e matinês vão agitar o carnaval dos metalúrgicos
O Sindicato dos Metalúrgicos vai promover dois
bailes e duas matinês na
sede clube de campo da categoria, no Éden, em Sorocaba, entre sábado e terçafeira de carnaval.
Os bailes serão nas noites de sábado, 13, e segunda-feira, 15, das 22h30 às
4h. Sócios e dependentes

não pagam. Não-sócios,
homens, pagam R$ 10. Mulheres, mesmo não-sócias,
terão entrada gratuita.
O som será comandado
pela banda Sambatom.
As matinês serão destinadas apenas para sócios e
dependentes. Elas serão realizadas nos dias 14, domingo,
e 16, terça, das 12h às 16h.

As demais dependências
do clube, como piscina,
sauna, quadra e quiosques
funcionarão normalmente.
Na quarta e quinta-feira,
dias 17 e 18, respectivamente, o clube estará fechado. Ele será reaberto na
sexta-feira, 19.
O clube de campo dos
metalúrgicos fica na av. Vi-

tor Andrew, 4.100, Éden.
Mais informações pelo telefone 3225-3377.

Vítimas da enchente
Os metalúrgicos continuam com a campanha de arrecadação de alimentos, roupas,
utensílios, móveis e eletrodomésticos para as vítimas das
enchentes de Sorocaba. A sede
do Sindicato em Sorocaba, que
fica na rua Júlio Hanser, 140,
Lajeado, perto da Rodoviária,
é o posto de arrecadação.
Quem não puder entregar
o donativo pode ligar para
3334-5432 ou 3334-5400,
para que o móvel seja retirado no local.

Agenda de sindicalização
A equipe de sindicalização
dos metalúrgicos divulga sua
agenda de visita às fábricas
da categoria para os próximos
dias. Nesta quarta, dia 10, a
equipe vai conversar com os
trabalhadores da JMO, em
Iperó. Na quinta, dia 11, será
a vez dos metalúrgicos da Esprom, em Piedade. Na sexta,
a equipe estará na S. Industrial de Iperó. A sindicalização acontece sempre nos horários de refeição. Fique sócio.
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Missa no Sindicato

Sorocaba ainda não aderiu a programas
federais de qualificação profissional

Nesta sexta-feira, dia 12,
às 20h, o Sindicato dos Metalúrgicos faz celebrar uma
missa de ação de graças no
salão de eventos da sede de
Sorocaba, que fica na Júlio
Hanser, 140, Lajeado, perto
da rodoviária. A Eucaristia é
uma forma de agradecimento
da categoria pelas conquistas ao longo do ano passado.
Mesmo sob um cenário sombrio de crise, os metalúrgicos
enfrentaram a turbulência e
obtiveram vitórias.

Troca de carteirinhas
Sócios e dependentes que
ainda não trocaram as carteirinhas pelo cartão metalúrgico devem fazê-lo até o fim do
mês. A partir de março só o
cartão será aceito como identificação dos associados.
A troca é fácil. Basta ir
a uma das sedes: Sorocaba,
Iperó, Araçariguama e Piedade, de segunda a sexta e em
horário comercial. Em Sorocaba ainda tem plantão aos
sábados das 8h às 12h.

Colônia de férias

Foguinho

Termina nesta sexta-feira,
dia 12, o prazo de inscrição
para os metalúrgicos sócios
do Sindicato que queiram
ocupar a colônia de férias da
categoria ao longo do mês de
março. Se o número de inscritos superar o de vagas haverá sorteio em data ainda a
ser definida. A Colônia fica
no balneário de Ilha Comprida, litoral sul do estado.

Horários das sedes
Em virtude do carnaval,
o atendimento nas sedes do
Sindicato dos Metalúrgicos
será interrompido às 18 horas desta sexta-feira, dia 12,
e voltará ao normal somente às 8h da próxima quartafeira de cinzas, dia 17. Mais
informações pelos telefones
(ver expediente pág. 2). Esse
horário é válido para as quatro sedes do Sindicato: Sorocaba, Iperó, Araçariguama e
Piedade.

O

governo federal dispõe
de três programas para
formação e qualificação de
trabalhadores, mas a prefeitura de Sorocaba não aderiu
a nenhum deles. Os cursos
oferecidos são gratuitos e
pelo menos cinco cidades
da região já usufruem de
verbas e estruturas federais,
enquanto Sorocaba abre
mão dessas oportunidades.
Os programas federais e
as formas de Sorocaba aderir a eles serão tema de uma
audiência pública no dia 22,
às 19h, na Câmara Municipal. A iniciativa é do vereador Izídio (PT).
A ex-deputada federal e
atual representante do Ministério da Educação (MEC) no
estado de São Paulo, Iara Bernardi, explica que a principal
diferença dos cursos federais,
em comparação com outros
cursos de capacitação, é que,
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Iara Bernardi é representante do MEC para o estado de São Paulo

além de serem gratuitos, oferecem aos trabalhadores formação regular até o ensino
médio e cursos de qualificação nas mais diversas áreas,

como indústria, comércio,
serviços e agricultura.
Escolas federais
Um dos programas do

Instalação de novas empresas torna urgente a qualificação
Para o vereador Izídio
(PT), Sorocaba precisa se
mobilizar pela implantação dos programas federais
de educação e qualificação
profissional, sob o risco
da Case, a Toyota e outras
empresas terem que buscar
mão-de-obra
qualificada
fora da cidade e da região.
Nesse sentido, o vereador espera contar com a participação de representantes
da prefeitura, empresários,
professores e metalúrgicos
em uma audiência pública
no dia 22, às 19h, na Câmara Municipal.
Uma das presenças já
confirmadas na audiência é
Iara Bernardi, representante
do MEC do estado de São
Paulo, que aponta falta de

vontade da prefeitura em
aproveitar recursos federais
disponíveis para a formação
de trabalhadores.
Para ganhar uma escola
técnica federal, por exemplo, basta a prefeitura ceder
o terreno. Toda a estrutura,
a metodologia, os professores, a manutenção são
providenciados pelo governo federal. Os cursos são
gratuitos. “A prefeitura de
Sorocaba cedeu um terreno
para outra unidade do Senai
em Sorocaba, mas parece
não se interessar pelos programas federais de educação e qualificação”, afirma.
Falta interesse
Iara também esclarece
que o reitor do Instituto Fe-

deral, Arnaldo Augusto Ciquielo Borges, já se dispôs
a vir para Sorocaba conversar com o prefeito Lippi
(PSDB) e seus secretários,
mas não houve interesse
por parte do Paço.
Em outro programa federal, o Brasil Profissionalizado, as escolas técnicas
do Centro Paula Souza em
Sorocaba (Rubens de Faria e Fernando Prestes) se
credenciaram para receber
recursos, independente da
prefeitura.
A Etec Fernando Prestes
não foi contemplada porque
o terreno onde ela está instalada, no jardim Paulistano, não está regularizado,
apesar de ser de propriedade da prefeitura.

governo Lula instala Institutos Federais de Educação
Tecnológica (IFE), conhecidos como escolas técnicas
federais. Os municípios de
Salto, Boituva, São Roque,
Capivari e Itapetininga já
possuem suas escolas federais. Sorocaba ainda não.
Somente nos IFEs o governo Lula vai investir R$
1,1 bilhão e abrir 190 mil
vagas até 2011. Além desse, o governo também oferece os programas Eja-FIC
e Brasil Profissionalizado
(veja quadro).
“A audiência pública do
dia 22 é um passo importante para sensibilizar o poder
público municipal e outros
setores que podem contribuir para credenciar Sorocaba a esses programas”,
afirma Iara, que foi uma das
articuladoras da instalação
da Ufscar na cidade.

Programas
federais
disponíveis
IFE - Institutos Federais de

Educação, Ciência e Tecnologia - Tem como objetivo integrar e reorganizar os Centros
Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em uma
mesma região. Devem consolidar e fortalecer o ensino, a
pesquisa aplicada e contribuir
para o desenvolvimento dos
arranjos produtivos locais.
Cabe o município que solicitar
um IFE a cessão de prédio ou
terreno para construção

Eja FIC- Tem como ob-

jetivo combinar elevação de
escolaridade com ensino profissional. Integra as ações do
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com Educação Básica
na Modalidade de Jovens e
Adultos (PROEJA). O programa combina a conclusão
do ensino fundamental com
a certificação profissional. O
trabalhador adquire ao mesmo
tempo o diploma do ensino
fundamental e a certificação
profissional.

Brasil Profissionalizado

- Modernização da rede pública de ensino médio integradas
à educação profissional. Os
Estados ou municípios devem
apontar necessidades de construção, ampliação e reformas
de escola, laboratórios científicos e tecnológicos, equipamento e mobiliário, formação
de profissionais de educação e
acervo bibliográfico.

