Duzentas pessoas participaram do debate ‘Mulher, Trabalho, Política e
Sociedade’, realizado na
sexta-feira, 5, na sede do
Sindicato dos Metalúrgicos,
em Sorocaba, em homenagem ao Dia Internacional
da Mulher, comemorado na
segunda, 8.
Luta pela igualdade e
falta de creches foram assuntos de destaque
Além do debate, mulheres de Sorocaba, entre elas
duas metalúrgicas, participam da 3ª Ação Internacional das Mulheres, que
começou com uma marcha
iniciada segunda-feira, em
Campinas, e que vai chegar
a São Paulo no dia 18.
Na marcha defende a redução de jornada, direito a
creches e adesão do Brasil a
uma convenção internacional por igualdade. PÁG. 2 e 3
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Igualdade e acesso a creche são
destaques na semana da mulher

Evento promovido pela CUT e PT de Sorocaba, com apoio do Sindicato, lotou o auditório Wilson Fernando da Silva “Bolinha”
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Os trabalhadores da metalúrgica Nova Tamboré, na
zona industrial de Sorocaba, almoçaram do lado de
fora do pátio da empresa,
na última segunda-feira,
dia 8, em protesto contra a
direção da fábrica.
Mesmo com um quadro
de mais de cem funcionários,
a fábrica insiste em não oferecer refeição aos operários.
Com o protesto, ela promete atender a reivindicação a
partir de 8 e abril.
PÁG. 4

O prefeito Vitor Lippi sancionou, na última semana,
uma lei que declara 32 bairros
em área de interesse social.
O prefeito era contra, mas a
pressão popular e da Câmara
o fez mudar de idéia.
A decisão vai beneficiar
pelos menos 50 mil moradores, que encontrarão menos
dificuldades para legalizar
suas moradias e evitar ações
de despejo.
PÁG. 2

Acordo na
Tecsis evita
600 demissões
PÁG. 3

Após pressão,
governo licita
Poupatempo
PÁG. 4
Moradores de bairros carentes sofrem constantes ações de despejo

Assembléia, sexta, discutirá critérios de PPR
O Sindicato dos Metalúrgicos promove nesta
sexta-feira, dia 12, uma
assembléia geral para
discutir os critérios de
PPR para este ano. A direção do Sindicato pede

Sindicato distribuiu marmitex

Foguinho

Nova lei
Protesto na
Nova Tamboré 32 bairros são declarados de interesse social

o comparecimento de todos os trabalhadores de
Sorocaba e região, em
especial a dos operários
que foram eleitos como
representantes dos colegas para negociar o PPR

nas empresas.
A assembléia será às
18h no salão de eventos
do Sindicato, que fica na
rua Júlio Hanser, 140,
Lajeado, perto da rodoviária, em Sorocaba. PÁG. 3

Sábados viram
dias de folga
na Wobben
PÁG. 3

Redução para
40 horas só sai
com pressão
Editorial, PÁG. 2
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ARTIGO

A maioria do
Congresso
é contra a
redução, mas
pode mudar
de idéia ao
ver que os
eleitores
estão se
manifestando

foram aprovadas pelos
vereadores após atos
públicos. O prefeito
Lippi vetou a lei no
fim de 2009. Os moradores fizeram pressão.
A Câmara derrubou o
veto do prefeito, que
ameaçou não aceitar
a Lei. Mas, ciente de
que olhares e votos dos
sorocabanos estavam
acompanhando o caso,
o prefeito fez publicar
a Lei no Diário Oficial
do Município.
Na democracia é assim. A população pode
e deve participar do
jogo político. A massa deve fazer pressão
para a classe política
atender aos anseios da
classe trabalhadora. Os
políticos com compromisso social dependem
dessa pressão para fazer valer a sua vontade
sobre uma maioria de
“colegas” ainda con-

Folha Metalúrgica
Diretor responsável:
Ademilson Terto da Silva
(Presidente)
Jornalista responsável:
Paulo Rogério L. de Andrade
Redação e reportagem:
José Jesus Vicente
Paulo Rogério L. de Andrade
Fotografia:
José Gonçalves Filho (Foguinho)
Diagramação e arte-final:
Lucas Eduardo de Souza Delgado

trários aos interesses
dos trabalhadores.
Ampliando essa
tese para o Brasil, a
redução da jornada
para 40 horas semanais só vai se concretizar dessa forma. A
população tem que se
fazer ver e ouvir.
Lula não tem o
poder de implantar
a redução com uma
canetada. Ainda mais
que se trata de uma
mudança na Constituição. Lula depende
do Congresso Nacional, onde há deputados federais e senadores contra e a favor
da redução.
Na verdade, a
maioria do Congresso é contra a redução, mas pode mudar
de idéia ao ver que
os eleitores estão se
manifestando pelas
40 horas. Esse poder
de
convencimento
da população sobre
os políticos cresce
em um ano eleitoral
como 2010.
Por isso, o Sindicato convida os
metalúrgicos,
seus
familiares e amigos
a saírem às ruas e declararem abertamente
que exigem a jornada
menor, por mais empregos, mais saúde,
mais convívio social
e mais Justiça.
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Entre estes programas
destacam-se o Programa
de Gestão em Política de
Gênero (SPM) e Gestão
da Política de Promoção
da Igualdade Racial (SEPPIR), por apresentarem
caráter estratégico (de
coordenação do planejamento, da formulação, da
avaliação e do controle das
ações para a igualdade de
gênero e de raça/etnia).
E, neste ano em que se
comemoram os 100 anos
de luta pela igualdade, temos que defender e afirmar
plataformas feministas em
todos os espaços possíveis
e lutar pela ampliação da
participação política das
mulheres, para que possamos consolidar e ampliar
nossas conquistas.
Além disso, nas eleições de 2010, teremos
uma oportunidade ímpar, a
de elegermos uma mulher
para a Presidência da República. Acredito que com

Virgínia Fernandes*
Existem alguns programas voltados para as
mulheres, com perspectiva
de gênero ou que têm grandes possibilidades de gerar
mudanças na vida das mulheres. Estes programas,
no entanto, carecem de
fortalecimento e maior
articulação. Podemos destacar os programas: de segurança alimentar; Pronaf
Mulher; Saúde da Mulher;
Educação na primeira infância; Combate ao abuso
e à exploração sexual de
crianças e adolescentes;
Igualdade de Gênero nas
Relações de Trabalho;
Cotas na política, nas universidades e no trabalho; e
o mais recente, Programa
Brasil sem Homofobia Programa de Combate à
Violência e à Discriminação contra Gays, Lésbicas,
Transgêneros e Bissexuais
(GLTB).
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Nos últimos dias,
em Sorocaba, tivemos
algumas amostras do
quanto é poderosa a
pressão popular para
convencer políticos e
alterar leis em benefício da população.
Após quatro anos
de adiamento, no último dia 6 o governo
Serra (PSDB) abriu
licitação para as
obras do Poupatempo
em Sorocaba. A prefeitura de Sorocaba,
também administrada
pelo PSDB, doou o
terreno para a obra.
O terreno está
abandonado,
mas
bastou um pequeno
ato público com cobertura da imprensa
no dia 27 para a prefeitura fazer de conta
que está cuidando do
local. Na seqüência,
veio a publicação do
edital e, talvez, tenhamos os serviços gratuitos do Poupatempo
em 2011.
Também no final
da semana passada, o
governo de Sorocaba
sancionou a lei que
torna 32 bairros áreas
de especial interesse
social, iniciando, assim, ainda que tardiamente, um processo
de regularização fundiária na cidade.
As emendas à Lei
da questão fundiária

Na seqüência, a conclusão do artigo que teve sua primeira parte publicada na edição 590

a eleição da Dilma Russef
no mais importante cargo
da nação, poderemos intensificar a participação
feminina nos espaços de
poder, propondo políticas
públicas voltadas para a
redução das desigualdades
e na construção de uma sociedade democrática, justa
e igualitária.
*Virginia Fernandes Santos
é Membro do Diretório do
PT de Sorocaba.

Debate sobre mulheres no
sindicato reúne 200 pessoas
O debate “Mulher,
Trabalho, Política e Sociedade”, realizado no
auditório do Sindicato
dos Metalúrgicos em Sorocaba na última sexta,
dia 5, atraiu um público
de 200 pessoas, a maioria
mulheres.
As palestrantes foram
a representante do MEC
no estado de São Paulo,
Iara Bernardi; a deputada federal Janete Pietá; a
coordenadora da Mulher
da CUT-SP, Sônia Auxiliadora, e a enfermeira
Daniela Valentim.
Iara afirmou que a
luta por creches deve ser
uma bandeira dos movimentos sociais em Sorocaba. “Hoje as mulheres
trabalham demais, têm
responsabilidade demais
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Pressão pelas 40 horas

100 anos de lutas pela igualdade

A deputada Janete Pietá durante debate no auditório do Sindicato

e sofrem com diferenças
salariais, atribuições do
lar e falta de vagas em
creches”. Ela citou ainda
um Programa do MEC
para construção de creches, ao qual a prefeitura
de Sorocaba não aderiu.
Participaram da mesa
de abertura o deputado
estadual Hamilton Pereira; o vereador Izídio

de Brito (ambos do PT);
o coordenador da subsede da CUT, Evanildo
Amancio; o presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos, Ademilson Terto da Silva; o presidente
municipal do PT, José
Carlos Triniti Fernandes;
e Virgínia Fernandes
Santos, do diretório do
PT de Sorocaba.

Lei beneficia moradores de 32 bairros
O prefeito Vitor
Lippi sancionou na última semana a lei que
transforma 32 bairros
de Sorocaba em área
de interesse social. A
decisão, que beneficiará 50 mil pessoas, não
foi tomada por iniciativa do Executivo. Ele só
sancionou a lei porque
houve pressão popular.
O vereador Izídio de
Brito (PT) foi um dos

que trabalharam pela
criação da nova lei.
História
Ano passado, diante
de uma onda de desapropriações que atingia
Sorocaba, Izídio articulou uma reunião entre
o prefeito Lippi, representantes da Caixa e o
deputado Paulo Teixeira
(PT). No encontro, Teixeira sugeriu a criação de

áreas de interesse social
como forma de agilizar
as legalizações e evitar
os despejos.
A Câmara fez o projeto [duas emendas] e o
aprovou, mas Lippi vetou. A Câmara então derrubou o veto do prefeito,
que ameaçou recorrer à
justiça, “mas diante da
pressão ele achou melhor acatar a decisão da
Câmara”, diz Izídio.
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A Tecsis, fabricante de pás
para energia eólica instalada
em Sorocaba, poderá colocar
600 trabalhadores em regime de suspensão de contrato
(lay-off) por cinco meses. Ela
alega problemas de mercado
para exportações. Durante
o lay-off os trabalhadores
ficam afastados da fábrica,
mas continuam recebendo
seus salários e fazem cursos
de qualificação.
O salário pago aos afastados é integral. A faixa até
R$ 800 é paga com verbas
do FAT (Fundo de Amparo
ao Trabalhador) e o restante é complementado pela
empresa.

Durante o lay-off, a Tecsis se compromete a manter o emprego dos cerca de
3.500 funcionários atuais.
A Tecsis apresentou a
proposta ao Sindicato dos
Metalúrgicos dia 1º de
março. No dia 2, durante a
reinauguração da Case em
Sorocaba, o presidente do
Sindicato, Ademilson Terto,
entregou ao presidente Lula
e à ministra Dilma Roussef um documento pedindo
atenção do governo para o
ramo de produção de energia limpa, como é o caso da
Tecsis.
A proposta da Tecsis foi
apresentada pelo Sindicato
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Lay-off na Tecsis pode salvar 600 empregos

Trabalhadores da Tecsis aprovaram proposta para evitar demissões

aos trabalhadores e aprovada em assembléias no
dia 3. “Nosso objetivo, ao
apresentar a proposta, foi

preservar empregos. Por
isso, vamos ficar de olho no
cumprimento da cláusula da
estabilidade”, afirma Terto.
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Mulheres representantes de sindicatos da CUT em Sorocaba seguram uma das faixas que carregam na marcha

Entre os assuntos da marcha estão a redução da jornada de trabalho, acesso a cre-

ches públicas e a ratificação
da Convenção 156 da Organização Internacional do Tra-

balho (OIT), que assegura a
igualdade de oportunidades
para homens e mulheres.

Participação nos Resultados (PPR) da categoria em
2010.
“Além de critérios de
negociação, a assembléia
vai definir estratégias para
obter os melhores acordos
possíveis”, afirma o dire-

tor de organização do Sindicato, Adilson Faustino, o
Carpinha.
O objetivo do Sindicato é formular uma campanha pela conquista de bons
PPRs em todas as fábricas.
A participação de cada

metalúrgico é importante,
mas a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos
pede que especialmente os
membros eleitos de comissões de negociação de PPR
não faltem à assembléia
nesta sexta.

Todo sábado agora é dia de folga
vação do acordo foi por
assembléia, na última
sexta-feira, dia 5.
Para garantir folga aos
sábados, os operários
vão trabalhar 48 minu-

tos a mais por dia ao longo da semana. “Agora as
metas são a redução da
jornada e fazer com que
os trabalhadores não fiquem de fora dos benefí-

Em assembléia na manhã
da ultima terça, dia 9, os trabalhadores da fábrica de ferramenta Cooper Tools, instalada
na zona industrial de Sorocaba, aprovaram o fim do banco
de horas, instalado na empresa
ainda no ano passado para enfrentar a crise mundial. “Mais
uma vez os trabalhadores da
Cooper mostraram união. E a
união faz a diferença”, lembra
Adilson Faustino Carpinha.

Colônia de férias
Termina neste dia 15 o prazo de inscrições para os sócios
que queiram ocupar a colônia
de férias da categoria durante o
mês de abril. A inscrição deve
ser feita de segunda a sextafeira, das 8h às 18h, na sede de
Sorocaba; que fica na rua Júlio Hanser, 140, Lajeado. Se o
número de inscritos superar o
de vagas haverá sorteio no dia
19, às 19h. Mais informações
pelo (15) 3334-5402.

Sindicalização na Dana

wobben

Os trabalhadores
da Wobben conquistaram na última semana
uma antiga reivindicação: o fim do trabalho
aos sábados. A apro-

Trabalhadores da Emerson,
indústria de sistemas integrados de Sorocaba, elegeram no
último dia 3 os representantes
da CIPA para 2010. Os titulares
são: Anderson Luiz Gonçalves,
Felipe de Oliveira, João Francisco Pedroso, José Maria Fragoso e Inaldo Vicente Ferreira.
Suplentes: Adriano Ferreira
Barbosa, Valmir Aparecido
Gomes, Marcelo Amaral Marianni e Luiz Carlos Foltran.

Fim do Banco

Assembléia na sexta vai definir critérios de PPR
Todos os metalúrgicos
de Sorocaba e região estão convidados para uma
assembléia nesta sextafeira, dia 12, às 18h, na
sede de Sorocaba, que vai
definir critérios e expectativas para os Programas de

Os operadores de máquina
Marcos Nunes Ferreira e Pedro
Luiz da Silva foram reintegrados ao quadro de funcionários
da Pirobat, indústria de baterias de Pilar do Sul, na última
segunda-feira, dia 8. Mesmo
com lesões causadas pelo trabalho, eles tinham sido demitidos havia 15 dias. A reintegração foi fruto da ação sindical
junto à direção da fábrica. Não
foi preciso ação judicial.

Cipa na Emerson

Metalúrgicas participam de marcha das mulheres
Uma comitiva de Sorocaba participou no último dia
8, em Campinas, da abertura
de uma marcha que vai levar as bandeiras de lutas das
mulheres para diversas cidades até chegar a São Paulo,
no dia 18. A comitiva local
contou com a participação
das dirigentes sindicais metalúrgicas Ruth Cortinove e
Denise Marcondes e o também diretor Vanderlei Rodrigues, Pancho.
O ato contou com 3 mil
participantes e faz parte da
3ª Ação Internacional das
Mulheres, que acontece ao
longo de 2010 e conta com a
participação de mulheres de
todas as regiões do país, do
campo e da cidade.

Reintegração na Pirobat

cios que a empresa terá
com o vencimento do
leilão [para vendas de
pás eólicas]”, diz o sindicalista Adilson Faustino, o Carpinha.

Os trabalhadores da Dana,
indústria automotiva instalada
na zona industrial de Sorocaba,
deram um bom exemplo na última semana, quando dezenas
de operários se filiaram ao quadro de associados do Sindicato. “Isso demonstra unidade e
unidade nos dá mais força para
que avancemos em novas conquistas”, analisa o diretor sindical Adilson Faustino Carpinha.
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O clube de Campo dos
Metalúrgicos, em Sorocaba,
ampliou o horário de funcionamento de quarta a sexta-feira. Nesses dias o clube abrirá
às 9h e fechará às 22h. As piscinas, no entanto, continuam
funcionando até às 18h. O horário de sábado e domingo não
foi ampliado e o clube fecha
às 19h no fim de semana. Para
uso da quadra e quiosques o
sócio deve agendar pelo telefone (15) 3225-3377.

IR para sócios
O Sindicato preenche declaração do Imposto de Renda
dos sócios até 28 de abril. O
atendimento é das 8h às 12h e
das 13h30 às 18h na sede de
Sorocaba. O custo é R$ 5. É
preciso apresentar informe de
rendimento, documento do titular e dos dependentes maiores de idade. Mais informações pelo 3334-5417. Na sede
de Araçariguama o preenchimento começa dia 15, das 8h
às 18h. As demais sedes divulgam calendário em breve.

Sem refeição, os operários são obrigados a levar comida de casa

dos, porque a empresa já se
comprometeu outras vezes
e não cumpriu. Se ela não

Agenda de Sindicalização
A equipe de sindicalização
visita as seguintes fábricas entre esta quarta, 10, e a próxima
terça-feira, 16: quarta, 10 –
S Industrial e JCB do Brasil;
quinta, 11 - Gerdau (antiga
Villares); sexta, 12 - Barros
Monteiro e Lang Mekra; segunda, 15 - Co & Re e terça,
16 - Honeywell (antiga Jurid).
A sindicalização acontece nos
horários de refeição.

eles exigem respeito”, diz o
sindicalista Marcos Roberto
Coelho, o Latino.

Martins & Martins pára por jornada menor
Os trabalhadores da Marins & Martins, autopeças de
Araçariguama, pararam por
duas horas e aprovaram um

comunicado de greve na manhã de terça, dia 9. Os operários querem uma jornada menor de trabalho aos sábados.

A manifestação foi conduzida pelos integrantes do
comitê sindical de empresa
(CSE), Ana Célia e Jurandir.

Após o ato, a direção da
fábrica anunciou, ainda na
terça, a abertura de negociação.

Trabalhadores conquistam PPR na Wida Embalagens

Perdas/Collor
O prazo para entrar com
ação individual para reaver as
perdas ocorridas na poupança
durante o Plano Collor I termina na segunda-feira, dia 15
de março. O Departamento
Jurídico do Sindicato está ingressando com ações na Justiça
para os metalúrgicos, visando
a cobrança de correção monetária e juros incidentes sobre as
cadernetas de poupança. Mais
informações: (15) 3334-5401

cumprir mais esse compromisso, os funcionários precisam mostrar à fábrica que

Funcionários da Wida conquistaram PPR de 2009 que estava emperrado

Os trabalhadores da
Wida embalagens, em Sorocaba, aprovaram proposta de PPR na última sextafeira, dia 5. A aprovação
foi referente ao PPR de
2009, cujas negociações
estavam emperradas.
“Os trabalhadores precisam se manter unidos
para escolher os integrantes da comissão de PPR
deste ano para que as ne-

gociações não emperrem
como em 2009”, alerta o
sindicalista Marcos Roberto Coelho, o Latino.
Müller
Na Müller Forjados,
em Iperó, os trabalhadores
elegeram Anderson Kawka Moreira, o Pretinho,
como o representante nas
negociações de PPR. Ele
recebeu 72% do votos.

Finalmente, sai a licitação para o Poupatempo
Após protesto da CUT
e do PT, críticas na mídia e
reclamações da população,
o governo de São Paulo finalmente publicou, no último sábado, dia 6, um aviso
de licitação para empresas
interessadas em construir a
unidade fixa do Poupatempo
na cidade.
O prazo para inscrição
de empresas vai até o dia 9
de abril, na Prodesp (aviso
de concorrência 4/2010). A
previsão de inauguração é o
final de 2011.

O proprietário de um comércio perto do local onde
deveria funcionar o serviço,
na rua Leopoldo Machado,
Centro, teme que a licitação
seja apenas uma forma de
“enrolar o povo” em ano eleitoral, visto que o desgaste para
o governador Serra e o prefeito Lippi (ambos do PSDB) é
grande. O comerciante pediu
para não ser identificado.
O Poupatempo foi anunciado pelo governador em
2006. O terreno está abandonado.
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Horário ampliado

Aproximadamente cem
trabalhadores da metalúrgica Nova Tamboré, localizada na zona industrial de
Sorocaba, almoçaram fora
do pátio da empresa, segunda-feira, dia 8, em protesto
contra a direção da fábrica,
que insiste em não oferecer
refeição aos funcionários.
O almoço [marmitex]
dos trabalhadores foi oferecido pelo Sindicato, que há
tempos cobra da empresa
a implantação de refeição
para os funcionários no local de trabalho. Diante do
protesto, a fábrica se comprometeu a servir refeição
aos trabalhadores a partir
do dia 8 de abril.
“Mas os trabalhadores
devem permanecer uni-
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Os trabalhadores nas empresas de transporte de passageiros
e de cargas de Sorocaba e região
participaram da eleição sindical
da categoria nos próximos dias
15 e 16. A eleição será em chapa única, encabeçada pelo sindicalista Paulo João Estáusia.
Serão 19 urnas coletoras, que
irão percorrer, das 3h da manhã
às 18h, 42 cidades. Para votar
o trabalhador deve ser sócio no
mínimo há 6 meses.

Trabalhadores almoçam “fora”
em protesto por falta de refeição
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Eleição dos Condutores

Lideranças do PT e da CUT organizaram o protesto no terreno abandonado

