Qualificação Profissional

Após ouvir duras críticas
ao fato da prefeitura de Sorocaba não ter aderido a nenhum programa do governo
federal para qualificação de
trabalhadores, o secretário
municipal de relações do
Trabalho, Luis Alberto Firmino, garantiu que o prefeito Lippi está disposto a
ceder terreno para construção de um Instituto Federal
de Educação Tecnológica
(IFE) na cidade.
A promessa foi feita durante audiência pública na
Câmara Municipal na noite
do último dia 22. A iniciativa foi do vereador Izídio de
Brito (PT).
O IFE, ou escola técnica federal, oferece formação de ensino médio e
profissionalizante a trabalhadores, além de cursos de
aperfeiçoamento, inclusive
para professores. Tudo gratuito.
PÁG. 8

Foguinho

Prefeitura promete ceder área para
construção de escola técnica federal

Compromisso do governo de Sorocaba foi assumido durante audiência pública sobre formação e qualificação de trabalhadores, convocada
pelo vereador Izídio de Brito (PT) e realizada na noite da última segunda-feira, dia 22, na Câmara Municipal

Os trabalhadores da Difran conquistaram um reajuste salarial que varia de 5%
a 10%. O aumento foi fruto
de um acordo sindical sobre
correção da grade salarial na
empresa. Além da revisão da
grade, os funcionários também conseguiram o benefício da cesta-básica. As duas
conquistas eram reivindicações consideradas prioritárias pelos operários. PÁG. 7

Foguinho

Acordo na Difran garante reajuste de até 10%

A empresa Difran, em Sorocaba, emprega cerca de 220 trabalhadores

Foguinho

Carnaval movimenta clube de campo

Nas matinês, pais e filhos alternaram a diversão entre o salão e as piscinas

Dois bailes e duas matinês movimentaram o clube
de campo da categoria, no
Éden, em Sorocaba, entre
sábado e terça-feira de Carnaval. O carnaval no clube já se tornou tradição na
categoria e todos os anos
reúne centenas de foliões,
a grande maioria trabalhadores do ramo metalúrgico
PÁG. 7
e seus familiares.

Mulher
está menos
presa às
tarefas
domésticas
PÁG. 2

Enchentes
Moradores do São
Bento recebem
doações
PÁG. 2
Mobilização
Trabalhadores
repudiam pressão
na Gerdau
PÁG. 7
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O inferno astral de um partido chamado DEM

Unidos na luta
Muitas
pessoas
têm uma
imagem
tosca das
entidades
que
representam
trabalhadores
alienado e imediatista.
O trabalhador é membro importante da
sociedade. Portanto,
todos os movimentos
da sociedade dizem
respeito ao mundo
sindical que representa o trabalhador”,
defendeu Ademilson
Terto da Silva, presidente do Sindicato.
No encontro, a direção do sindicato,
formada por 90 metalúrgicos eleitos em
2008, também reafirmou o envolvimento da entidade com
questões que dizem
respeito ao bem-estar
do trabalhador não
somente como assalariado, mas como cidadão.
Sem se esquivar
do compromisso com
a defesa dos direitos
dos metalúrgicos na
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fábrica, o Sindicato
reafirmou seu compromisso de incentivo a programas de
valorização social,
como o Banco de
Alimentos de Sorocaba, o Ceadec, que
organiza e apóia os
catadores e a coleta
seletiva na região;
e demais entidades
que praticam solidariedade ou desenvolvem projetos de
valor cultural ou de
inclusão social.
O encontro também discutiu a importância do Sindicato e de seus
integrantes estarem
atentos aos comportamentos políticos d
os partidos, por entenderem que todas
as questões, sejam
a favor ou contra a
vida dos trabalhadores, passam por decisões políticas.
Com a discussão
e a aprovação dos
temas debatidos no
encontro por todos
os diretores presentes, o Sindicato
não só reafirma sua
trajetória sindical,
como também deixa
claro que a diretoria
deverá estar unida e
consciente das bandeiras de luta que
defende.

Informativo semanal do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região
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Solidariedade

Campanha ajuda ao menos 50
famílias desabrigadas pelas chuvas
Vítimas das enchentes que castigaram Sorocaba no mês
de janeiro, ao menos
50 famílias carentes
atingidas pelas águas
no Parque São Bento
2, zona norte de Sorocaba, receberam doações de uma campanha organizada pelo
Sindicato dos Metalúrgicos.
Ao longo de duas
semanas, a campanha
arrecadou móveis, eletrodomésticos, utensílios, alimentos e
roupas. Parte dos
donativos, como alimentos e roupas, foi
distribuída às famílias
pela paróquia do bairro. Móveis e eletrodomésticos foram entre-

Foguinho

A diretoria plena do Sindicato dos
Metalúrgicos
de
Sorocaba e Região
realizou na última
semana, em Sorocaba, um encontro
para discutir a concepção e as práticas
sindicais da entidade durante o atual
mandato da diretoria. No debate, os
sindicalistas reafirmaram a manutenção dos princípios
da CUT e o conceito
de Sindicato Cidadão, pontos básicos
que norteiam esta
instituição.
Com a reafirmação dos princípios
cutistas, os metalúrgicos de Sorocaba e
Região deixam claro que não abrem
mão da autonomia
e liberdade sindical
no local de trabalho
e que a atuação de
um sindicato deve ir
muito além do chão
de fábrica.
“Muitos
têm
uma imagem tosca
das entidades que
representam os trabalhadores. Acreditam que elas devem
tratar só de assuntos
pertinentes ao trabalhador no seu local
de serviço. Isso é um
equívoco, é tacanha,

Sofá, geladeira, berços foram algumas das doações da população

gues direto por líderes
de bairro conforme a
necessidade de cada
família.
“Foi uma campanha simples, feita às
pressas, mas mesmo
assim conseguimos
ajudar a amenizar o
sofrimento de várias
famílias”, diz Cláudio
Antônio de Farias, que

coordenou a arrecadação dos donativos.
Organizar e participar de campanhas solidárias faz parte das
ações desenvolvidas
pelos metalúrgicos de
acordo com o conceito Sindicato Cidadão,
implantado pelo Sindicato dos Metalúrgicos há 17 anos.

semana da Mulher

Tempo dedicado ao trabalho
doméstico diminuiu
A maior participação feminina na vida
econômica e política
do país fez cair em cinco horas semanais o
tempo dedicado pelas
mulheres às atividades
domésticas. O assunto
estará em debate no 2º
Congresso da Mulher
Metalúrgica do ABC,
que acontecerá de 25
a 27 de março naquela
região.
O número de horas que as mulheres
dedicam ao trabalho

doméstico caiu de 29
horas semanais, em
2001, para 24 horas em
2008, aponta estudo do
IBGE.
Ainda de acordo
com o estudo, a mudança está relacionada
a maior participação
feminina no mercado
de trabalho. Esta participação permite a compra de bens que agilizam o cuidado com a
casa. O estudo também
mostra, mas não quantifica, uma melhora na

divisão de tarefas domésticas entre homens
e mulheres.
A maior participação no mercado
também possibilitou
a contratação de empregadas ou diaristas
para exercer as atividades domésticas. Este
fator também contribuiu para a redução da
jornada de trabalho da
mulher dentro de casa.
Com informações
do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
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Fábrica será reinaugurada na
terça com a presença de Lula

O presidente mundial da Fiat, Sérgio Marchionne, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, em 2007, durante anúncio de investimento do grupo no Brasil

A Case desativou sua
fábrica de máquinas
agrícolas e para construção civil em Sorocaba entre o final de 2000
e o início de 2001. Na
época, a empresa operava com 600 trabalhadores. Governado por
FHC, o Brasil estava no

auge da guerra fiscal e
das políticas neoliberais. Parte da produção
da Case foi transferida
para Curitiba (PR) e
parte para Contagem
(MG).
No final de 2007, sob
a batuta do governo
Lula, o grupo Fiat, con-

trolador da Case New
Holland, anunciou R$ 6
bilhões de investimentos no Brasil, incluindo
a reativação da fábrica em Sorocaba, agora
ampliada e capaz de
gerar 1.200 empregos
diretos.
Na próxima terça-

feira, 2 de março, os
planos anunciados pela empresa pouco mais
de dois anos atrás começam a se concretizar, com a reinauguração da fábrica em
Sorocaba. O presidente
Lula já confirmou presença.

Confira nas próximas páginas um resgate da trajetória da Case
em Sorocaba, desde
os motivos que teriam
levado a empresa a ir
embora, o anúncio do
retorno, os planos de
produção e a opinião
do Sindicato.
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Opinião

Liderados pelo Sindicato, Metalúrgicos da antiga Case protestaram, mas a empresa deixou a cidade, em 2000, e 600 trabalhadores perderam o emprego

Obrigação sindical
É obrigação de qualquer sindicato sério e atuante resgatar o passado e
compará-lo com o presente,
como forma de conscientizar os trabalhadores sobre
o processo político do qual
ele faz parte, mesmo que, às
vezes, não queira perceber
que isso é fato.

Modelo tucano
Na época em que a Case
deixou Sorocaba, FHC era
presidente, Mário Covas governador e Amary prefeito.
Todos do PSDB. Todos achavam que a guerra fiscal entre
estados e municípios era um
negócio normal (fazia parte da ideologia neoliberal).
Consideravam a flexibilização dos direitos trabalhistas
uma tendência mundial muito “moderna”.
Os tucanos e seus aliados
(especialmente o PFL, hoje
DEM) defendiam que o emprego com carteira assinada
estava com os dias contados.
O mercado informal, a perda
de direitos e a abertura de firmas individuais por operários
de qualquer função (prevista
na Emenda 3) eram o futuro
do mercado de trabalho.

Na reinauguração da
Case na próxima terça, dia
2, tanto Lula quanto Serra deverão estar presentes.
Cada veículo de comunicação vai dar o destaque mais
coerente com a ideologia do
grupo social que o mantém
funcionando, financeira ou
politicamente.

Confissão
acanhada
Hoje, Serra e Lippi
podem até confessar que
estavam enganados. Mas
isso só aconteceu após o
ex-metalúrgico Lula dar
estabilidade econômica
ao país, gerar empregos,
distribuir renda, criar
programas sociais, quitar
a dívida externa, fazer o
país ser respeitado internacionalmente, resgatar
a auto-estima dos brasileiros, superar uma crise
gerada pelos EUA e saber
dialogar com movimentos sociais... e até com a
oposição PSDB/DEM.

Ponto de vista
A Folha Metalúrgica não
esconde suas origens e sua linha de abordagem: informar
do ponto de vista sindical e
tentar colaborar para que o
leitor se situe como membro
de uma classe social, que é a
classe trabalhadora.

Relacionamento
Nos anos 90, a Case costumava tratar problemas do
trabalhador de forma individual, e não coletiva. Achava
que não devia satisfações a
ninguém. E os governantes
na época até aplaudiam essa
arrogância patronal. Essa era
a base do pensamento individualista e mercadológico
tucano.
A expectativa do Sindicato
é que a conduta empresarial
da Case tenha evoluído. Afinal, o mundo mudou, o Brasil
melhorou. Até o capital de
origem da empresa é outro.
Antes, o controle da Case estava nas mãos de capitalistas
dos EUA. Hoje, o capital majoritário é da Fiat italiana. Se
isso realmente fará diferença
nas relações capital-trabalho,
em pouco tempo saberemos.

Por isso, seria omissão
deixar de lembrar que Serra
é herdeiro político do expresidente FHC e sucessor
de Alckmin. O prefeito Lippi é herdeiro e sucessor de
Renato Amary. Todos são
do PSDB.

FHC tem
ciúmes
Não é por acaso que o
sociólogo FHC se remói
de ciúmes e deixa transparecer tanto rancor nas
entrevistas que dá para
a imprensa. Não é por
acaso que os correligionários de FHC evitam
citar o nome dele.
Outra lembrança importante sobre a Case é o
fato de que nos anos 80 e
90 ela tinha uma prática
anti-sindical. Era avessa
ao diálogo com os trabalhadores, com representantes sindicais e com a
sociedade.

Nossa
contribuição
A realidade dos últimos
anos provou que os trabalhadores não são coadjuvantes. São personagens
centrais nos rumos do País.
Elegemos um sindicalista
presidente, superamos uma
crise mundial, confiando no
Brasil, produzindo e consumindo para movimentar a
economia. Nossa democracia é uma das mais maduras
e confiáveis do mundo.
O Sindicato dos Metalúrgicos quer ajudar você,
trabalhador, a resgatar ou
relembrar essa história recente e tirar suas próprias
conclusões.
Generalizar
nunca é bom. Existem bons
e ruins em todos os campos.
Mas a história e os fatos
mostram claramente vocações de partidos e pessoas.
Paulo Rogéio L. de Andrade

Não se trata de defender Lula e criticar Serra
(que é candidato da oposição ao petista). Trata-se
de emitir opinião clara e
objetiva sobre dois modelos econômicos e sociais.
Convivemos com ambos
os modelos nas últimas
duas décadas. Podemos e
devemos avaliar qual serve aos trabalhadores.
Um desses modelos,
o do ex-presidente FHC,
tirou a Case de Sorocaba,
incentivou a guerra fiscal
e defendeu a precarização
do trabalho e a flexibilização de direitos. O outro,
de Lula, trouxe a Case de
volta, estimula o trabalho
com carteira assinada e
distribui renda.

Paulo Rogéio L. de Andrade

Não somos coadjuvantes
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Guerra fiscal tucana foi um dos motivos que levou a Case a deixar Sorocaba e se mudar para Curitiba-PR e Contagem-MG

de máquinas agrícolas, mas
o plano da empresa prevê
também a fabricação de máquinas para a construção civil na unidade de Sorocaba.

A Case New Holland
vai funcionar no mesmo local que sediou a fábrica dez
anos atrás, na avenida Jerome Case, no Éden.

A empresa já contratou
cerca de 800 trabalhadores
para a unidade local, mas a
expectativa é que ela gere
1.200 empregos diretos.

Foguinho

Será reinaugurada na próxima terça, dia 2, a nova fábrica da Case New Holland
(CNH) em Sorocaba. A
Case já havia produzido máquinas em Sorocaba de 1977
até 2000, quando fechou a
unidade local. O presidente
Lula confirmou presença na
reinauguração dia 2.
O presidente mundial da
Fiat, controladora da CNH,
Sérgio Marchionne, estará
presente. O governador José
Serra também deverá comparecer.
O investimento na Case
de Sorocaba é estimado
em R$ 1 bilhão. Segundo a
empresa, o complexo construído na zona industrial de
Sorocaba abrigará o mais
moderno centro de logística
e distribuição de peças da
América Latina.
A produção inicial será

Foguinho

Case será reinaugurada
na próxima terça-feira

Qualificação
profissional
Na época do anúncio da volta da Case,
em 2007, o então presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de
Sorocaba e Região, Izídio de Brito, ressaltou
a importância do município dedicar atenção
à qualificação de trabalhadores.
“Agora precisamos
fazer um esforço conjunto, sindicato, empresa e poder público,
para qualificar a mãode-obra que será utilizada na Case, principalmente na área de
solda. A maioria dos exfuncionários se aposentou ou está empregada
em outras fábricas. É
necessário
preparar
novos trabalhadores e
convencer a Case a expandir cada vez mais
a produção em Sorocaba”, afirmou Izídio,
que atualmente é vicepresidente do Sindicato e vereador pelo PT
em Sorocaba.

Agora, com o nome de CNH, a antiga Case ampliou suas instalações e deverá contratar 1200 trabalhadores, o dobro do que empregava em 2000

O anúncio da reabertura
da Case em Sorocaba foi
feita por Sérgio Marchionne, presidente do Grupo
Fiat, que controla a Case, ao
presidente Lula no dia 23 de
outubro de 2007.
Na ocasião, Marchionne disse ao presidente Lula
que, além de R$ 1 bilhão
para reativar a fábrica em
Sorocaba, a Fiat iria investir outros R$ 5 bilhões nas
fábricas instaladas em Minas Gerais. O investimento
previsto pela Fiat no Brasil
entre 2008 e 2010, portanto,
é de R$ 6 bilhões.
Segundo o anúncio de
2007, a fábrica local vai voltar a produzir os mesmos

equipamentos que produzia
quando foi desativada, que
são pás carregadeiras, tratores, retroescavadeiras e
outras máquinas usadas na
agricultura e na construção
civil.
A Case fechou a unidade
em Sorocaba no final do ano
2000, devido à guerra fiscal
estimulada pelos governos
tucanos. Ela deixou 600 trabalhadores locais desempregados e transferiu a produção para Contagem (MG) e
Curitiba (PR).
Dois anos antes, os governos do município e do estado (ambos do PSDB) comemoraram com a empresa
a lançamento da pedra fun-

Antônio Cruz / Abr

Fábrica anunciou retorno a Sorocaba em 2007
Volta da Case foi destaque na Folha
Metalúrgica nº 514 de novembro / 07...

Sérgio Marchionne e o presidente Lula durante anúncio do retorno da Case

damental de uma fábrica de
máquinas agrícolas da Case
em Sorocaba, que deveria
gerar 400 novos empregos.
A nova fábrica nunca che-

gou a funcionar plenamente.
Na época da desativação,
cerca de 75 pessoas trabalhavam na produção, que foi
transferida para Cutitiba.

...Poucos meses depois, em julho de
2008, a manchete foi a vinda da Toyota
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Histórico da Case em Sorocaba
A Case instalou-se em
Sorocaba em 1977.
Em 1999, uma fusão entre as empresas Case e New
Holland deu origem ao grupo CNH. O capital da Case
era estadunidense, enquanto
que o principal acionista da
New Holland é a Fiat Allis
italiana.
Em fevereiro de 2000,
após a demissão de 25 trabalhadores da Case local,
surgiram boatos de que o setor agrícola seria transferido
para Curitiba, onde a New
Holland mantém uma fabricante dessas máquinas.
Logo após as demissões,
o então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Izídio
de Brito, pediu ao Conselho
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social
(CMDES) que convidasse a
Case para esclarecer os boatos. O convite foi feito. A data
marcada foi 1º de março. Mas
a empresa não compareceu.

Negativa
Para a imprensa, a Case
afirmou que não iria deixar
Sorocaba e que até o final
do ano entraria em operação
uma nova unidade agrícola
da empresa em Sorocaba.
A nova unidade agrícola havia sido anunciada
pela Case, juntamente com
a prefeitura e o governo do
estado, em janeiro de 1998.
Segundo o anúncio, seriam
gerados 400 novos empregos diretos em Sorocaba.

Arquivo

Quando saiu, a empresa desempregou 600 pessoas; no retorno vai contratar 1200

Os trabalhadores da metalúrgica Barros Monteiro,
instalada em Sorocaba, elegeram, na última semana, os
representantes da CIPA (Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes) na empresa.
Como titulares foram eleitos
Cláudio Ribeiro, Elton Pedrozo e Ânderson Costa.
Valdecir Pereira Golindo,
Alexandre Pereira e Rivaldo
Virgílio Pereira foram escolhidos como suplentes.

Cipa na Honeywell

Edição 271 da Folha Metalúrgica, de março de 2001, noticiou a saída da fábrica da cidade

Em abril, Izídio tentou
novamente obter informações da Case através do CMDES. Novamente a empresa
falta à reunião para a qual
foi convidada, no dia 5.

Reestruturação
No final de abril, a direção da Case admite, pela
primeira vez, ao sindicato,
que o grupo CNH estava
passando por uma reestruturação mundial, que poderia ter como consequência
o fechamento de algumas
unidades.
Finalmente, no dia 20 de
outubro de 2000, a empresa, em reunião com o sindicato na sede local do Ciesp,
confirmou a transferência
da empresa. Pior, não só o
setor agrícola, mas toda a
fábrica seria desativada.

Amary e a
transferência
No início de novembro,
diretores do sindicato se reuniram com o então prefeito
Renato Amary (PSDB) para
discutir a questão da Case.
O sindicato pediu empenho
da prefeitura para manter
a empresa em Sorocaba.
Amary disse que não poderia interferir numa decisão
mundial do grupo CNH.
O prefeito de Sorocaba
disse ainda que estava em
contato com a direção da
empresa e que havia chances de a Case instalar um
Centro de Distribuição de
seus produtos em Sorocaba.
Porém, no dia 10 do mesmo mês, o jornal Gazeta
Mercantil publicou que o
“Centro” seria instalado em
Campinas. A informação

foi confirmada pelo mesmo
jornal uma semana depois.
A produção de máquinas
para construção foi transferida para a região de Belo
Horizonte em outubro de
2000. O setor agrícola começou a ser transferido para
Curitiba no final do ano.

O retorno
Em outubro de 2007 o
presidente mundial da Fiat,
Sérgio Marchionne, anunciou ao presidente Lula um
investimento de R$ 6 bilhões
no Brasil, incluindo R$ 1 bilhão para a reativação da fábrica Case em Sorocaba.
A reinauguração da fábrica, que deverá criar 1.200
novos empregos, está marcada para o dia 2 de março
de 2010, com as presenças
de Lula e Marchionne.

Folha Metalúrgica orientou sobre como
se candidatar a uma vaga na Case
As edições 534 e 536 da
Folha Metalúrgica, distribuídas em junho e julho
de 2008, respectivamente,
trouxeram informações sobre como o candidato a uma
vaga de trabalho na Case
deveria fazer para enviar
currículos para a empresa.
O informativo publicou site e e-mail da Case
e orientações sobre como
se candidatar ao emprego,
além de, no caso da edição
534, uma lista das vagas

Cipa da Barros Monteiro

oferecidas pela empresa em
sua nova fase de produção
em Sorocaba.
O objetivo da Folha
Metalúrgica e da diretoria
do Sindicato foi prestar um
serviço aos metalúrgicos e
demais trabalhadores interessados. A repetição das
orientações sobre vagas, na
edição 536, foi publicada
após pedidos dos próprios
metalúrgicos, por telefone,
pessoalmente ou por meio
dos diretores sindicais.

Trabalhadores da Honeywell (antiga Jurid), fabricante de materiais de fricção
em Sorocaba, elegeram na última semana os representantes
da CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes).
Os eleitos foram: Titulares- Claudinei Rodrigues, o
Magrão; Sérgio Luiz Ribeiro,
o Serginho; Douglas Bonel,
o Doguinha, e Edinilson Correia, o Índio. Suplentes: Messias Oliveira Félix, Clayton de
Meira Pires, o Nenê, e Evandro de Campos, o Negão.

Curso de fotografia
O Grupo Imagem promove
entre os dias 22 e 25 de março
um curso básico de fotografia
digital. Para sócios, diretores
e funcionários do Sindicato o
curso, que terá duração de 15
horas, será gratuito.
Além da abordagem histórica da fotografia digital,
o curso abordará uma série
de princípios da foto digital,
como pixel, armazenamento
de imagens, tipos de arquivo,
entre outros. Mais informações pelo site www.grupoimagem.org.br.

Sindicalização
A equipe de sindicalização dos metalúrgicos divulga sua agenda de visita às
fábricas da categoria para os
próximos dias. Nesta quinta, dia 25, a equipe vai conversar com os trabalhadores
da Daisan e KRJ, em Iperó.
Na sexta, dia 26, será a vez
da Guzzi, também em Iperó.
Na segunda, dia 1º, a equipe
estará na Scherdel e na Valmar, ambas em Sorocaba. A
sindicalização acontece sempre nos horários de refeição.
Fique sócio.
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Os 220 trabalhadores da
Difran, usinagem instalada
na zona industrial de Sorocaba, conquistaram um reajuste salarial que varia de
5% a 10%. O aumento foi
fruto da correção da grade
salarial da empresa. Além
da revisão da grade, os operários também conseguiram
o benefício da cesta-básica.
As duas conquistas eram
reivindicações consideradas
prioritárias pelos operários.
As negociações entre
o Sindicato e a direção da
empresa começaram no
ano passado. Elas, porém,
só se concluíram este ano.
A aprovação da proposta
ocorreu no último dia 13
durante assembléia na porta
da fábrica. “A união dos trabalhadores foi determinante
para que conseguíssemos

Foguinho

Revisão da grade salarial na
Difran garante até 10% de reajuste

O Sindicato pede aos trabalhadores sócios que ainda
não trocaram a antiga carteirinha pelo Cartão do Metalúrgico que procurem umas
das sedes da entidade para
providenciar a troca.
Em Sorocaba a troca pode
ser feita de segunda à sexta,
das 8 às 18h e, neste sábado,
das 8h às 16h. Nas sedes de
Iperó, Piedade e Araçariguama
o atendimento é de segunda a
sexta no horário comercial e
no sábado das 8h às 12h.

Cartão com RG

O diretor sindical Marcelo Perninha conduz assembléia na porta da fábrica, no último dia 13, que aprovou o reajuste

esse avanço”, diz Alessandro Marcelo Nunes, o Perninha, membro do CSE.
O sindicalista acrescenta

que os trabalhadores precisam continuar mobilizados
ao longo deste ano, “porque
temos uma série de outras

reivindicações, “entre elas
o PPR, que no ano passado
foi complicado devido à crise mundial”, diz Perninha.

Matinês e bailes agitam carnaval dos metalúrgicos
Foguinho

Dois bailes e duas matinês, realizados entre sábado
e terça-feira de carnaval,
movimentaram o clube de
campo da categoria, que
fica no bairro do Éden, em
Sorocaba. O Carnaval dos
Metalúrgicos, , já se tornou
tradição entre a categoria e
todo ano reúne centenas de
foliões, na grande maioria
trabalhadores do ramo metalúrgico.
“Como em todos os anos,
quem compareceu se diver-

Pais e filhos se divertiram nas matinês que aconteceram nos últimos dias 14 e 16

tiu com muita animação e
segurança”, diz Marcos Roberto Coelho, o Latino.
Além dos bailes e matinês, os metalúrgicos ainda
puderam usufruir da piscina, sauna, quadra, quiosques e demais dependências
do clube que funcionaram
normalmente ao longo do
feriado prolongado do carnaval.
O clube de campo dos
metalúrgicos fica na avenida
Vitor Andrew, 4.100, Éden.

gerdau

Trabalhadores repudiam pressão de chefes e bafômetro na portaria
a atitude de alguns chefes.
“Tem chefe extrapolando e
abusando do poder”, alerta
o sindicalista João de Moraes Farani. De acordo com
Farani, em Araçariguama a
empresa chegou a instalar
um bafômetro na portaria
da fábrica. “Isso é uma
afronta, passa dos limites”,
reclama Farani.
Os trabalhadores ainda
decidiram que se a fábrica
não seguir as normas legais
para a instalação da comissão de PPR deste ano, eles
não vão negociar nenhum
acordo com a empresa.

Com a troca das carteirinhas
pelo Cartão do Metalúrgico e a
implantação do novo sistema
de acesso ao clube de campo, a
direção do Sindicato pede aos
sócios que apresentem um documento com foto para acessar
as dependências do clube.
Para usar a quadra, o sócio
deve fazer agendamento pelo
3225-3377, das 9h às 19h. A
apresentação de documento
com foto também é necessário
para o uso do ginásio.

Cursos de Inglês
Estão abertas até o fim do
mês as inscrições para o curso
de inglês com desconto para
sócios e dependentes. Nãosócios também podem se
inscrever. O interessado deve
comparecer à sede do Sindicato, na rua Júlio Hanser,
140, Lajeado, de terça a quinta-feira, das 18h30 às 21h30 e
sábado das 8h às 12h30. Para
Turma 1 as aulas serão nas
segundas-feiras. Turma 2 aos
sábados. Mais informações
3013-8252 com Rodrigo.

Redução de jornada
O vice-presidente da Fiesp,
Roberto Della Manna, e o
presidente da CNI, deputado
Armando Monteiro (PTB) são
alguns dos opositores à redução da jornada de trabalho de
44 para 40 horas semanais,
como prevê projeto relatado
pelo deputado federal Vicentinho (PT). Manna e Monteiro
representam os empresários.
O projeto está pronto, mas
se os trabalhadores não pressionarem o Congresso ele não
será votado este ano.

Foguinho

O Sindicato dos Metalúrgicos fez uma assembléia com os trabalhadores
da Gerdau, planta de Sorocaba, na última quarta-feira, 17, e discutiu uma série
de atitudes tomadas pela
empresa e consideradas absurdas pelos operários. Os
trabalhadores
decidiram
que vão cobrar mudanças
de postura da empresa e
caso ela não tome providências os operários não
descartam a paralisação da
produção.
Na planta de Sorocaba,
a maior reclamação é sobre

Troca de carteirinhas

Pressão da chefia é a principal reclamação dos trabalhadores em Sorocaba
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A escola RH Treinare,
que mantém pareceria com
o Sindicato e oferece descontos para sócios e dependentes, está com inscrições
abertas para os cursos de
metrologia, CNC, inspetor
de qualidade, operador de
empilhadeira, soldagem, entre outros.
A maioria das aulas são
ministradas no prédio do Sindicato, na rua Júlio Hanser,
140, Lajeado. As aulas são
pela manhã, tarde e noite.

Reunião com a Tecsis

Foguinho

Diretores do Sindicato se
reúnem com representantes
da Tecsis, fabricante de pás
eólicas em Sorocaba, na manhã desta quinta-feira, dia 24.
A reunião foi pedida pelo
Sindicato, que quer discutir
com a empresa uma série de
problemas detectados na fábrica ultimamente, como a ameaça de não-pagamento de PPR
e demissões imotivadas, além
de uma pauta com uma série
de reivindicações.

Durante audiência pública na Câmara Municipal de
Sorocaba, na noite do dia 22,
o secretário de Relações do
Trabalho, Luis Alberto Firmino, garantiu, em nome do
prefeito Lippi (PSDB), que o
governo municipal vai ceder
um terreno para construção
de um Instituto Federal de
Educação Tecnológica (IFE)
na cidade.
A promessa foi feita após
o secretário ouvir severas críticas, especialmente do deputado estadual Hamilton Pereira (PT) e da representante do
MEC Iara Bernardi, pelo fato
do governo municipal não ter
aderido a nenhum programa
do governo Lula para formação e qualificação de trabalhadores.
O IFE, ou escola técnica
federal, oferece formação de
ensino médio e profissionalizante a estudantes, além de
cursos de aperfeiçoamento,
inclusive para professores.
Tudo gratuito.
A audiência pública, que
lotou o plenário da Câmara,
foi organizada pelo vereador
Izídio de Brito (PT).

Audiência, na Câmara Municipal, reuiniu educadores, políticos, estudantes e representantes do governo municipal e do Mec

Reunião com Lippi
A pedido de Izídio, Firmino se comprometeu a agendar
uma reunião entre o prefeito
Vitor Lippi, Iara Bernardi e o
próprio vereador petista para
redação de um documento,
a ser entregue ao presidente
Lula no próximo dia 2, quando ele virá a Sorocaba pra
a reinauguração da fábrica
Case. O documento deverá
oficializar a disposição do

Vereador aprovou emenda
para escola técnica federal
Uma emenda do vereador Izídio ao Plano Plurianual (PPA) de Sorocaba,
aprovada em 2009, já previa
a doação de uma área para a
escola técnica federal. Mas
o governo Lippi não havia
se manifestado sobre a intenção de firmar parceria
com o governo Lula até a
realização da audiência pública nesta segunda, 22.
O Plano Plurianual define as prioridades da administração municipal de
2010 a 2013.
“Demos um grande pas-

so [com a audiência] para
garantir essa importante
ferramenta de formação e
qualificação dos trabalhadores”, comemora Izídio.
“Mas precisamos nos
apressar. Sorocaba está
atrasada vários anos nesse debate. Já tivemos duas
fases de implantação de escolas técnicas no governo
Lula. Não podemos perder
a terceira chance, que deve
se iniciar este ano. A sociedade toda deve ficar atenta
e mobilizada”, ressalta o
vereador petista.

município em receber programas federais de qualificação profissional.
Tanto Iara quanto o reitor em exercício do Instituto
Federal, Garabed Kenchian,
afirmaram, durante a audiência, que Sorocaba tem potencial para receber até duas
unidades do IFE. Garabed
disse que o IFE já foi instalado em cidades com pouco
mais de 100 mil habitantes.
“Sorocaba, com 600 mil ha-

Terreno ainda não tem local definido
Apesar de ter dito, durante a audiência pública,
que o terreno para uma escola técnica federal está “à
disposição”, o secretário
de Relações do Trabalho
de Sorocaba, Luis Firmino,
admitiu que não há local definido para sediar a unidade
de formação profissional.
Em entrevista à Folha
Metalúrgica o secretário
afirmou que a área será definida pelo prefeito após estudos. Firmino disse também
que o local deverá atender
aos padrões do governo federal (a área deve ter entre

Prefeito Vitor Lippi não pediu verbas para creches
A representante do MEC
no estado de São Paulo,
Iara Bernardi, afirma que o
prefeito Lippi, além de não
ter ainda se credenciado
para receber programas de
qualificação profissional,
também não se interessou

pelas verbas disponíveis
para instalação de creches
nos municípios.
“A falta de creches é um
drama para as mães trabalhadoras. O governo Lula
já implantou mais de 3 mil
unidades de ensino infan-

til e creches no país. Mas
Sorocaba não se habilitou
para receber esses programas federais”, afirmou Iara
durante audiência pública
na câmara de vereadores
no último dia 22.
O secretário de Relações

bitantes, pode se credenciar
para mais de uma unidade”.
A audiência também
resultou na criação de um
conselho para acompanhar
a adesão de Sorocaba aos
programas de qualificação.
O conselho será formado por
representantes da prefeitura,
da Câmara, do Ministério da
Educação, das escolas técnicas do Centro Paula Souza,
deputados, movimento sindical e da Ufscar de Sorocaba.

do Trabalho, Luis Firmino,
disse, após a crítica de Iara,
que a questão das creches
“será objeto de estudo” do
governo Lippi, “agora que
temos informações sobre
verba federal para esse
fim”.

Foguinho

Novas turmas

Prefeito promete terreno para
escola técnica federal em Sorocaba

O secretário Luis Firmino representou
o prefeito Lippi na audiência pública

20 e 50 mil m2).
“Vai atender ao governo
e aos interesses da população sorocabana”, prometeu
o secretário.
Foguinho

O Sindicato dos Metalúrgicos dos Metalúrgicos, em
parceria o deputado Hamilton Pereira (PT) e o vereador
Izídio de Brito (PT), promove nesta sexta, dia 5, o seminário: Desenvolvimento Regional e Inclusão Social. O
senador e economista Aluízio
Mercadante será o palestrante. Confirmar presença pelos
fones: (15) 3238-1144 e (15)
3234-2008. O seminário começa às 9h na sede do Sindicato, rua Júlio Hanser, 140,
Lajeado.

Audiência Pública

Foguinho

Mercadante

O professor Celso Ferretti abriu a
audiência com uma aula sobre história
da qualificação profissional no Brasil

