
Valores de participação 
nos resultados (PPR) iguais 
para todos na fábrica, elei-
ção de comissão de nego-
ciação com garantia de em-
prego aos integrantes, não 
considerar faltas justifica-
das como meta, valor pro-

A marcha das mulheres 
que saiu de Campinas no úl-
timo dia 8 — Dia Internacio-
nal das Mulheres — passa 
por várias cidades do estado 
antes de encerrar essa etapa 
da luta, no dia 18, em São 
Paulo, para chamar a atenção 
da sociedade contra a discri-
minação e pela igualdade. 
Sindicalistas metalúrgicas 
da região de Sorocaba parti-
cipam das atividades.

Metalúrgicos da região 
aprovam critérios de PPR 2010
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Mulheres continuam marcha por direitos e igualdade
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PÁG. 8 Início da Marcha reuniu 3 mil pessoas em Campinas no último dia 8

Câmara cobra 
o Paço sobre 
coleta seletiva

Por iniciativa do verea-
dor Izídio (PT), o secretário 
de Parcerias de Sorocaba, 
Roberto Juliano, vai explicar 
na Câmara Municipal, nesta 
quinta, dia 18, às 13h, ques-
tões relacionadas à destinação 
do lixo na cidade.

Confira agenda 
das negociações 
de PPR

PÁG. 3

PÁG. 8

porcional para admitidos e 
demitidos e pagamento para 
estagiários e temporários 
são alguns dos critérios que 
irão nortear as negociações 
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Sorocaba e Região 
sobre PPR este ano.

A decisão foi tomada 
pelos trabalhadores da ca-
tegoria que participaram 
da assembléia na sede do 
Sindicato em Sorocaba na 
última sexta-feira, dia 12.

“Cada participante da 
assembléia está de para-

béns por ajudar a definir 
a atuação da diretoria do 
Sindicato nas mesas de ne-
gociações e nas mobiliza-
ções”, afirma o diretor de 
organização do Sindicato 
Adilson Faustino, o Carpi-
nha.

O presidente estadual 
da CUT, Adi dos Santos 
Lima, em visita a Soroca-
ba e Votorantim, na última 
quinta e sexta-feira, defen-
deu a redução de jornada 
de trabalho de 44 para 40 
horas semanais. O projeto 
que propõe a redução é dis-
cutido no Congresso há 15 
anos. 

Presidente da CUT/SP visita região 
para divulgar 40 horas semanais
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Adi dos Santos (a esq.) também visitou o Banco de Alimentos de Sorocaba

PÁG. 3

Condutores 
reelegem 
Paulinho

PÁG. 3

Sindicalista da Alemanha explica  
papel do intercâmbio mundial

O destino do 
lixo produzido 
em Sorocaba

Editorial PÁG. 2

Metalúrgicos de 
S. Carlos exigem 
democracia

PÁG. 4

Deputado 
Vicentinho visita 
região nesta 6ª

PÁG. 2

PÁG. 4

PÁGs 5, 6 e 7 

COLUNAS 
DE NOTAS

Esta edição traz 
notas sobre as 
empresas Moto 
Peças, Nipro, 
Flextronics, Case 
e Toyota, além de 
notícias curtas sobre 
show de rock em 
Piedade, agenda 
de sindicalização, 
cursos, entre outras.

Entrevista com Manuel Campos, do Sindicato Nacional dos 
Metalúrgicos Alemães (IG Metall), trata da importância da 
solidariedade entre os trabalhadores no mundo e o papel 
das redes sindicais na busca por novas conquistas.

Paulo João Estáusia, o Pau-
linho, foi reeleito presidente do 
Sindicato dos Rodoviários de 
Sorocaba e Região com 97,6% 
dos votos. A eleição aconteceu 
entre segunda e terça, 16, em 
42 duas cidades.  Dos 42 inte-
grantes da chapa, 22 são no-
mes novos. 

Lixo em Sorocaba

Critérios e estratégias para o PPR foram decididos em assembléia na sede do Sindicato do Metalúrgicos em Sorocaba na última sexta, dia 12
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A Saúde do Trabalhador 
é Conquista Histórica
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Talvez por 
falta de 

planejamento, 
Sorocaba vem 
enfrentando 
dificuldades 
para dar uma 
destinação 
adequada 

ao lixo aqui 
produzido

Para onde vai o lixo
Quando deba-

temos a questão da 
coleta de lixo, não 
devemos pensar so-
mente na eficácia do 
serviço público ou da 
limpeza da cidade por 
uma questão estética. 
A coleta e armazena-
gem do lixo, produzi-
do pela população ou 
por empresas, diz res-
peito à saúde pública 
e ao meio ambiente.

No caso da coleta 
seletiva, além de saú-
de e preservação am-
biental, o que está em 
discussão também é a 
geração de renda para 
uma parcela carente 
da população.

Talvez por falta de 
planejamento, Soro-
caba vem enfrentan-
do dificuldades para 
dar uma destinação 
adequada ao lixo aqui 
produzido.

Devido à capaci-
dade esgotada, o ater-
ro sanitário do Retiro 
São João, por deter-
minação da Cetesb, 
só pode funcionar até 
o dia 5 de agosto. Es-
tamos em março e a 
administração muni-
cipal ainda não sabe o 
que fará depois dessa 
data. 

Caso uma nova 
área não seja definida 
em breve, a prefeitura 
terá que gastar R$ 1 
milhão por mês para 

despejar o lixo em ater-
ro de outras cidades. 
Isso significa o dobro 
dos R$ 500 mil atuais 
gastos com a manuten-
ção do aterro em Soro-
caba.

Nossa cidade tam-
bém não tem ainda 
uma política clara de 
coleta seletiva de ma-
teriais recicláveis. Já 
existe um projeto de 
lei que estabelece um 
programa para esse 
serviço na cidade. A 
autoria é do vereador 
metalúrgico Izídio de 
Brito (PT).

O programa amplia 
a coleta seletiva e pre-
vê a remuneração às 
cooperativas de cata-
dores pelo mesmo va-
lor, por tonelada, que 
hoje a prefeitura paga 
a uma empresa parti-
cular, que coleta o lixo 
comum e o descarrega 
no aterro, sem medidas 

de reaproveitamento 
ou reciclagem.

Segundo estimati-
vas da Ong Ceadec, 
que organiza coopera-
tivas de catadores na 
região, 1/3 de todo o 
material coletado em 
Sorocaba é reciclável. 
Ou seja, a coleta sele-
tiva pode prolongar a 
vida útil de um futuro 
aterro.

A consultoria ju-
rídica da Câmara deu 
parecer contrário ao 
projeto. O governo 
Lippi (PSDB) consi-
derou a decisão cor-
reta. Ciente de que o 
parecer poderia ser 
derrubado pela maio-
ria dos vereadores, a 
prefeitura se dispôs a 
discutir a viabilização 
do projeto do verea-
dor Izídio.

Mas desde outu-
bro de 2009 o verea-
dor aguarda retorno 
do Paço. Essa demora 
será um dos esclare-
cimentos que o se-
cretário de Parcerias 
Roberto Juliano de-
verá prestar à Câmara 
nesta quinta (veja ma-
téria na pág. 8).

Isso sem falar em 
problemas na coleta, 
transporte e destina-
ção do lixo hospitalar 
— que traz sérios ris-
cos à população e tem 
rendido notícias preo-
cupantes nos jornais.

Paulo Kaufmann*

Estamos iniciando 
aqui uma série de ar-
tigos sobre Saúde do 
Trabalhador. A cada 
15 dias nesta coluna, 
transmitiremos infor-
mações sobre saúde, 
sobre direitos e leis, 
sobre doenças e sobre 
como prevenir.

Alguns cuidados 
e promoção de saúde 
de modo geral, depen-
dem de cada um de 
nós. Porém, quando 
tratamos da saúde do 
trabalhador, a preser-
vação da saúde e bem 
estar depende mais das 
condições de trabalho, 
sob aspecto ambiental 
(proteção e manuten-
ção em máquinas e fer-
ramentas, do nível de 
ruído, da poluição quí-
mica, dos tóxicos...) e 
de organização (ritmo 
intenso, enxugamento 
de pessoal e a imposi-

ção de produtividade 
cada vez maiores, obe-
decendo a ritmos de 
máquinas).

Existem leis e nor-
mas, conhecimentos 
técnicos e experiências 
acumuladas que de-
terminam limites para 
esses fatores de risco. 
Contudo, a história en-
sina, nossa experiência 
comprovou e você, 
trabalhador, deve sen-
tir que isto somente é 
aplicado se há/houver 
pressão, seja econômi-
ca ou política: multas, 
indenizações, custos na 
produção, denúncias 
públicas, mobilização, 
conquista. Há casos 
de boas condições de 
trabalho por respei-
to à vida e à condição 
humana por parte dos 
empregadores – avan-
ço e conquista da so-
ciedade!

A partir do próximo 
artigo trataremos de te-

mas específicos. Con-
vidamos você a ler, 
debater e participar. 
Sugerimos que guarde 
cada um deles, cole-
cionando, pois deverá 
servir para consultas 
e estudos e para agir 
individual e coletiva-
mente, através da CIPA 
e do Sindicato.

Dr. Paulo Roberto 
Kaufmann, médico do 
trabalho do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Soroca-
ba, é Diretor do Instituto 
Síntese Saúde e Trabalho.
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Vicentinho visita fábricas e 
debate redução de jornada

O deputado federal 
Vicente Paulo da Sil-
va, o Vicentinho (PT/
SP), visita Sorocaba, 
Votorantim, Piedade 
e Iperó nesta sexta-
feira, dia 19. Relator 
da PEC 231/95, que 
reduz a jornada de 
trabalho no Brasil de 
44 para 40 horas se-
manais, o parlamen-
tar petista vai cumprir 
uma agenda política 
com prefeitos, depu-
tados, vereadores, sin-
dicalistas e líderes co-
munitários da região.

Em Sorocaba Vi-
centinho ainda visita-
rá portas de fabricas 
pela manhã e no co-

meço da tarde.
Em Iperó, às 19h, 

na sede do Sindicato, 
o parlamentar também 
fará uma plenária com 
os trabalhadores – me-
talúrgicos e de demais 
categorias – para tra-
tar da redução de jor-

nada de trabalho. 
O deputado esta-

dual Hamilton Perei-
ra, o vereador Izídio 
de Brito e o presiden-
te do Sindicato, Ade-
milson Terto da Silva, 
vão acompanhar a vi-
sita de Vicentinho.
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Deputado Vicentinho estará em Sorocaba na sexta-feira



A empresa canadense 
Research In Motion (RIM) 
anunciou no último dia 11 a 
produção do celular Black-
Berry no Brasil. A Flextro-
nics será a responsável pela 
produção em sua fábrica de 
Sorocaba (SP). A RIM infor-
ma que a produção do apare-
lho no Brasil envolverá 300 
pessoas. A Flextronics de 
Sorocaba, no entanto, diz ao 
Sindicato que não há previ-
são para o início da produção 
nem confirma contratações.
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Presidente reeleito cobra agente de bordo e novo modelo
Paulo João Estáusia, o 

Paulinho, foi reeleito presi-
dente do Sindicado dos Rodo-
viários de Sorocaba e Região 
para representar a categoria 
pelos próximos 4 anos. As 
eleições, realizadas em 42 ci-
dades, ocorreram entre a ma-
drugada de segunda-feira e a 
tarde dessa terça, 16.

Paulinho foi reeleito com 
2.504 votos, de um total de 
2.564 eleitores, o que repre-
senta 97,6% dos votos váli-
dos. Os votos brancos soma-
ram 45 e os nulos 15 votos. 
O Sindicato dos Rodoviários 
é filiado à CUT. A eleição foi 
disputada em chapa única.

Como plataforma de tra-
balho para o novo mandato, 
Paulinho assumiu, logo após 
a eleição, o compromisso de 
envolver toda a categoria na 

campanha salarial de 2010, 
que em Sorocaba começa 
nos próximos dias. “Mas te-
mos bandeiras antigas que 
ainda não foram totalmente 
contempladas, principal-
mente em Sorocaba, que é a 
questão dos agentes de bor-
do. Lutamos por isso desde 
1992, como forma de gerar 
mais emprego e de dar mais 
segurança e comodidade aos 
passageiros”.

Para ilustrar a falta que 
os agentes fazem, Paulinho 
citou a necessidade, com a 
plataforma de embarque de 
cadeirantes dos novos carros, 
do motorista ter que aban-
donar o volante para fazer o 
embarque. “Além de atrasar 
a viagem, isso é perigoso. O 
motorista tem que descer do 
carro para embarcar o cadei-

rante. Se for numa rampa, 
pode ocorrer um acidente. 
Isso é só um exemplo da ne-
cessidade da presença de um 
agente de bordo em cada car-
ro”, declara.

O presidente reeleito ain-
da fala da necessidade de se 

rediscutir um novo modelo 
de transporte público para 
Sorocaba. “Temos linha com 
quase uma hora de viagem. 
Isso é quase daqui a São Pau-
lo. Temos que rediscutir o 
modelo de transporte públi-
co”, conclui Paulinho.
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Paulo João Estáusia, o Paulinho, vai dirigir a entidade por mais 4 anos

Moto Peças
Os trabalhadores da Moto 

Peças querem discutir com 
a direção da empresa a re-
visão da grade salarial, uma 
nova proposta de PPR e a 
proibição do uso de bermuda 
e chinelos até os vestiários 
da fábrica. “É um preciosis-
mo proibir os trabalhadores 
de usarem bermudas para ir 
ao trabalho. Não há risco de 
acidente dele [operário] ir da 
portaria ao vestiário de ber-
muda e chinelos”, diz diretor 
sindical Valdeci Henrique da 
Silva, o Verdinho.

Flextronics

Salários 
Foi manchete do jornal 

Cruzeiro do Sul no domingo 
um estudo feito pela subse-
ção do Dieese do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Soroca-
ba, que avaliou o impacto da 
instalação de novas empre-
sas, como a Case e a Toyota, 
nos salários dos metalúrgicos 
da região. O salário médio de 
uma montadora em Indaiatu-
ba é R$ 3.200. Além de salá-
rios mais altos, a montadora 
pode influenciar a remunera-
ção na cadeia produtiva.

Rejeitada PPR na Nipro
Os trabalhadores da Nipro 

reprovaram na manhã dessa 
terça, 16, a proposta de PPR 
apresentada pela empresa. 
Além de não concordarem 
com o valor apresentado pela 
fábrica, os operários tam-
bém rechaçaram a proposta 
devido as metas, difíceis de 
serem atingidas. A rejeição 
foi por unanimidade. Ainda 
na mesma assembléia, os tra-
balhadores deram prazo até 
sexta, 19, para que a fábrica 
apresente nova proposta.

Negociações de PPR marcam a semana
Entre esta quarta, dia 

17, e a próxima terça-fei-
ra, 23, os diretores do Sin-
dicato deverão participar 
de pelo menos seis reuni-
ões para tratar do PPR de 
2010 para a categoria.

Até essa terça, 16, o 

Sindicato já havia agenda-
do reunião com a Dental 
Morelli, para quarta; Inser 
e Fep, para quinta; S. In-
dustrial e Sibrol, sexta, e 
Barros Monteiro, terça.

“Como em todos os 
anos, este não será dife-

rente. Os trabalhadores 
vão precisar mostrar muita 
união aos patões para que 
toda a categoria conquiste 
um bom PPR”, alerta o pre-
sidente do Sindicato, Ade-
milson Terto da Silva.

Ainda segundo Terto, 

nas fábricas onde os tra-
balhadores são mais uni-
dos os valores do PPR 
são melhores em relação 
às fábricas onde a pres-
são dos operários sobre 
a direção das empresas é 
menor.

Assembléia define critérios
Em assembléia realiza-

da na última sexta-feira, 
12, na sede do Sindicato, 
em Sorocaba, os trabalha-
dores definiram uma série 
de critérios que vão nortear 
as negociações de PPR ao 
longo deste ano.

Entre os pontos mais 
importantes aprovados 
pela categoria estão a ga-
rantia do benefício para os 
trabalhadores temporários 
e estagiários; valor igual 
para todos; garantia de em-
prego para os integrantes 
da comissão de PPRs en-
quanto durar o acordo; co-
brança de taxa negocial de 
4%, desde que não ultra-
passe o teto de R$ 100,00; 
garantia de PPR proporcio-
nal aos demitidos e admi-
tidos; a não-contagem das 
faltas por motivos de saú-
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Presidente do sindicato, Ademilson Terto fala em assembléia sobre os critérios do PPR deste ano

de e a aprovação de todos 
os acordos em assembléia 
com os trabalhadores na 
porta de cada fábrica, entre 
outros.

“Esses critérios vão aju-
dar a diretoria do Sindica-
to e a comissão de PPR no 
balizamento das negocia-
ções com as fábricas. São 

pontos a serem negociados, 
sendo que alguns deles não 
vamos abrir mão”, diz o 
diretor sindical Adilson 
Faustino, o Carpinha.

ppR 2010

ElEIçãO dOs cOnduTOREs
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Quatro bandas vão promo-
ver um festival de rock benefi-
cente na sede do Sindicato de 
Piedade na tarde do próximo 
dia 28. O evento começará 
às 13h30 e terminará às 18h. 
Wild Agel, Black Rose, Gala-
xy e Mystteria são as bandas 
que irão se apresentar. 

A sede de Piedade fica na 
rua José Rolim de Góes, 61, 
Vila Olinda. A entrada será 
um litro de leite, que será do-
ado a instituições beneficen-
tes do município.

Rock beneficente

O presidente estadual da 
CUT, Adi dos Santos Lima, 
em visita a Sorocaba e Vo-
torantim, na última quinta e 
sexta-feira, voltou a defen-
der a redução de jornada de 
trabalho de 44 para 40 horas 
semanais.

O projeto que propõe a 
redução da jornada (PEC 
231/95) é discutido no Con-
gresso há 15 anos. O texto 
está pronto para ser votado, 
mas não há consenso para 
que a proposta seja levada ao 
plenário.

 Adi enumerou uma série 
de benefícios que a redução 
de jornada traria, entre eles 
um tempo maior de convívio 
do trabalhador com sua fa-
mília e a criação de mais de 
2 milhões de empregos. Ele 
disse, também, que o empre-
sariado não teria dificuldades 
em absorver o custo [menos 
de 2%] que a redução da jor-
nada acarretaria à produção. 

Presidente da CUT visita região 
e reafirma defesa das 40 horas
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Adi dos Santos, acompanhado por Lucinha, observa  produtos durante visita ao Banco de Alimentos de Sorocaba

“É um índice pequeno diante 
do que o setor cresceu e fatu-
rou nos últimos anos”, frisou.

Otimismo
O presidente do Sindicato 

dos Metalúrgicos, Ademilson 
Terto da Silva, que acom-
panhou Adi durante a visita, 

disse estar otimista com a 
instalação de novas empre-
sas na região, como a Case e 
a Toyota. “O desempenho do 
governo Lula tem sido fun-
damental para a geração de 
empregos. A redução da jor-
nada aumentaria ainda mais 
a oferta de trabalho no país”.

Evanildo Amâncio, co-
ordenador regional da CUT, 
também acompanhou Adi 
durante a visita, que passou 
pela subsede regional da 
CUT, Banco de Alimentos de 
Sorocaba e os sindicatos dos 
Metalúrgicos, Papeleiros, 
Vestuário e Condutores.

Redução de jornada é luta antiga
A briga pela redução 

de jornada de trabalho 
no Brasil é histórica. No 
começo do século pas-
sado a classe operária 
promoveu inúmeras ma-
nifestações para reduzir 
a jornada, que em alguns 
lugares chagava a 16 ho-
ras por dia.

Em 1988, com a pro-
mulgação da atual Cons-
tituição, a jornada foi 
regulamentada em 44 

horas semanais, contra as 
48 de até então. 

Em Sorocaba os traba-
lhadores sempre lutaram 
pela redução de jornada 
com algumas vitórias sig-
nificativas, como ocorreu 
na Metalac, Mart Fer-
ramentaria e F L Smith, 
com 40 horas semanais, e 
o grupo ZF, grupo Schae-
ffler e  Martins & Marins 
com jornada de 42 horas 
semanais.

RH Treinare
A RH Treinare, parceira 

do Sindicato em cursos de 
qualificação, está com inscri-
ções abertas para os seguin-
tes cursos na sede de Soroca-
ba: Leitura e Interpretação de 
Desenho Técnico Mecânico, 
Metrologia, Inspetor de Qua-
lidade, Sistema Toyota de 
Produção, Especialização em 
Soldagem MIG/MAG, Cál-
culo e Traçagem para Caldei-
raria, Operador de Empilha-
deira, Processos de Soldagem 
Elétrica, Tig e Mig e Progra-
mação CNC. Descontos para 
sócios e dependentes. Infor-
mações, fone: 3012-4800.

Curso de Inglês
O curso de Inglês minis-

trado na sede do Sindicato 
em Sorocaba anuncia os últi-
mos dias para inscrições das 
turmas 2010, com descontos 
especiais pra metalúrgicos 
sindicalizados.

Turmas aos sábados: ma-
trícula dia 20 de março, das 
8h às 18h; Turmas de segun-
das-feiras: matrícula dia 23 
de março, das 19h às 21h30.

Comparecer pessoalmen-
te à sede do Sindicato muni-
do de documentos. Início das 
aulas dias 5 e 10 de abril, res-
pectivamente.

Informações pelo telefone: 
3013-8252, com Rodrigo.

Em assembléia reali-
zada no último dia 14, em 
São Carlos, interior do Es-
tado, os trabalhadores me-
talúrgicos daquela região 
modificaram o estatuto do 
Sindicato instalado naque-
le município, cuja entidade 
é filiada à CGTB (Central 
Geral dos Trabalhadores do 
Brasil).

A mudança foi liderada 
pelos dirigentes sindicais li-
gados à CUT (Central Úni-
ca dos Trabalhadores). Eles 
entendiam que o estatuto 

era viciado e antidemocrá-
tico. Entre os pontos que 
os cutistas não concorda-
vam estava a exigência do 
trabalhador ser metalúrgico 
há 4 anos e estar filiado ao 
sindicato há pelos menos 3 
para ter direito a voto. “Fi-
nalmente teremos um sindi-
cato democrático”, disse o 
diretor sindical oposicionis-
ta Erik Silva.

O Sindicato dos Me-
talúrgicos de Sorocaba 
apoiou a assembléia da 
oposição, que reuniu mais 

Oposição cutista derruba estatuto viciado da CGTB
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Dirigentes sindicais da CUT lideram votação em assembléia para modificar estatuto

600 pessoas e foi pedida 
com a assinatura de 1.600 

trabalhadores e garantida 
por ordem judicial.

sãO cARlOs
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 “Onde existem as redes 
sindicais, melhorou a situação”

Na entrevista a seguir, Manuel Campos, um dos 
principais contatos da Confederação Nacional dos 
Metalúrgicos da CUT (CNM) no IG Metall, que é o 
sindicato nacional dos metalúrgicos na Alemanha.

Nascido em Portugal, Manuel atua na Alemanha, 
mas desenvolveu laços de trabalho e de amizade no 
Brasil.

Na entrevista, concedida por e-mail para a Folha 
Metalúrgica (Sorocaba), imprensa da CNM/CUT e Tri-
buna Metalúrgica do ABC, no último dia 15 de março, 
o sindicalista comenta a importância do intercâmbio 
para o fortalecimento dos trabalhadores, a criação de 
redes sindicais internacionais e as diferenças de orga-
nização e de salários entre os metalúrgicos do Brasil e 
da Alemanha.
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Manuel Campos é líder sindical do IG Metall, que é o sindicato nacional dos metalúrgicos na Alemanha

P: Quais são as diferen-
ças entre o modelo de re-
presentação e negociação 
dos trabalhadores na Ale-
manha e no Brasil?

Manuel Campos - O 
que mais sobressai é a dife-
rença numérica. Temos na 
Alemanha apenas 8 gran-
des Sindicatos industriais 
e alguns pequenos de clas-
se (sobretudo no setor de 
comunicações e aviação). 
Outra diferença é estrutural 
e historicamente fundamen-
tada. Os sindicatos alemães 
evitam tomar posição por 
um determinado Partido, 
mas sim por uma deter-
minada política, já que no 
Sindicato devem ter lugar 
filiados de todas as corren-
tes políticas. Sua estrutura 
é nacional, unitária, indus-
trial, com representações 
em três níveis: nacional 
(central, o que equivaleria à 
CNM), distrital (o que po-
deria equivaler a uma repre-
sentação estadual do Brasil) 
e local (correspondendo a 
um Sindicato local, como o 
de Sorocaba). Mas todos os 
três níveis são partes inte-
grantes do IG Metall. 

A outra diferença é a da 
negociação coletiva. Nossas 
negociações coletivas sobre 
salário são feitas em nível 
distrital. Procuramos fechar 
acordo onde os resultados 
poderão ser os melhores. 
Depois procuramos “apli-
car” esse resultado aos ou-
tros distritos. Mas há tam-
bém negociações no âmbito 
federal, por exemplo quan-
do se trata de férias e outros 
temas de caráter geral.

No Brasil, os sindicatos 
da CUT priorizam a Organi-
zação no Local de Trabalho. 
Qual sua visão sobre esta 
forma de atuação sindical?

Manuel - É essa para 
mim a única saída possível 
para uma autêntica, respon-
sável, eficiente e democrá-
tica representatividade dos 
interesses dos trabalhado-
res, juntamente com suas 
organizações sindicais, cla-
ro. Quem melhor sabe da 
situação na empresa do que 
os próprios trabalhadores? 

Mas é necessário que 
isso seja transformado em 
pleno direito e não em con-
cessão, através de um órgão 
de representação. Se não 
tivéssemos na Alemanha a 
Lei Constitucional de Em-
presa e o Conselho de Em-
presa, como representante 
dos direitos dos trabalhado-
res no local de trabalho, não 
teríamos tanta Paz e tantos 
direitos, como temos, ape-
sar de todas deficiências 
ainda existentes. 

É necessário que os traba-
lhadores sejam tratados com 
respeito, olhos nos olhos e 
de forma responsável. Isso 
só acontecerá quando forem 
eles (e suas estruturas sin-
dicais) os negociadores dos 
seus direitos frente ao Ca-
pital. Meu esforço aqui vai 
nesse sentido: convencer as 
empresas alemãs, presentes 
no Brasil, a atribuir os mes-
mos direitos de represen-
tação e de negociação aos 
trabalhadores brasileiros, 
com base nas experiências 
positivas que fazem conos-
co aqui na Alemanha.

Qual a importância do 
sindicalismo alemão e bra-
sileiro estarem próximos e 
serem parceiros?

Manuel – Em um mun-
do permanentemente inter-
ligado, já quase sem frontei-
ras (a não ser praticamente 
só as políticas e culturais, 
muito importantes), não 
vejo outra saída possível: ou 
avançamos, aberta e solida-
riamente juntos, lutando por 
interesses e direitos comuns, 
ou entraremos em concor-
rência e luta desleais, onde 
todos nós iremos perder. O 
Capital é livre, movimenta-
se e sedia-se onde der mais 
lucro. O Trabalho não tem 
essas chances. Ou se isola e 
se sujeita, ou se solidariza e 
fortalece. É por aí que que-
remos avançar.

A organização de redes 
sindicais internacionais é 
razoavelmente nova. Qual o 
papel dessa forma de orga-
nização?

Manuel - As redes são, 
para mim, pontos de defesa 
dos direitos dos trabalha-
dores, em favor dos postos 
de trabalho, do diálogo, da 
Cogestão [gestão compar-
tilhada] e da solidariedade 
internacional. Com elas nós 
procuramos fazer valer, para 
os trabalhadores de todo o 
mundo, os valores sindicais 
que defendemos: Liberda-
de, Justiça, Igualdade, Soli-
dariedade, Reconhecimento 
da Pessoa, Respeito e Dig-
nidade Pessoal. 

Onde existem as redes 
sindicais, melhorou a situa-
ção. Em toda a sua varieda-

de e profundidade, porém, 
eu considero-as apenas um 
Meio para chegar a um 
Fim maior: a melhoria das 
condições de trabalho e da 
posição de negociação, a 
imposição dos direitos sin-
dicais e laborais (da OIT), 
a criação de estruturas de 
representação, alicerçadas 
no local de trabalho, bem 
como o respeito e o diálo-
go com os sindicatos e os 
trabalhadores, entre outras 
coisas. 

Daí a importância de se 
lutar no Brasil, por exem-
plo, por uma Lei de Coges-
tão dos trabalhadores. Mas 
antes – e isso é essencial 
– deverão os Sindicatos 
ter a liberdade absoluta de 
se organizarem livremente, 
como, quando e onde quise-
rem, sem controlo estatal.
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Qual a relação entre sa-
lários e custo de vida dos me-
talúrgicos na Alemanha? 

Manuel - Os salários dos 
metalúrgicos na Alemanha 
não podem ser considera-
dos ruins, embora o dinheiro 
nunca seja suficiente! A ver-
dade, porém, é que apesar de 
aumentos porcentuais, temos 
tido perdas reais se salários. 
Embora façamos tudo para 
conseguir uma aproximação 
dos rendimentos, há ainda 
uma variedade enorme entre 
grandes, pequenas e médias 
empresas. 

Importante é também a 
posição do trabalhador, se 
tem ou não formação e qua-
lificação profissional. Na 
verdade, temos que reco-
nhecer também que a desi-
gualde salarial entre homens 
e mulheres ainda é alta. E 
existem ainda outros seto-
res ou segmentos  onde o IG 
Metall tem que atuar forte. 

Finalmente, convém não 
esquecer, que a crise finan-
ceira que atingiu o mundo, 
afetou primeiro os Bancos 
(que mesmo assim não mu-
daram seu comportamento e 
os contribuintes tiveram que 
pagar os custos!) e está che-
gando agora com toda a for-
ça às empresas, também do 
nosso ramo metalúrgico. 

Os sinais são de recupe-
ração a longo prazo, mas os 
trabalhadores tiveram que 
abdicar temporariamente 
de muitos dos seus direitos 
salariais, por exemplo, para 
salvar o posto de trabalho. 
Esperamos e desejamos que 
a crise termine, e aqui ne-
cessitamos de uma atuação 
mais decisiva da Política e 
do Estado.

Explique melhor os ní-
veis de negociação e de 
acordos dos metalúrgicos 
na Alemanha?

Manuel - As negocia-
ções são feitas em níveis 
diferenciados. Apenas al-
guns exemplos: o Contrato 
Coletivo Geral (nacional) 
regulamenta, por exemplo, 
a jornada de trabalho, o pe-
ríodo e subsídio de férias, 
as horas extras e seus su-
plementos, os suplementos 
de trabalho por turnos, aos 
domingos e feriados, bem 
como os prazos para demis-
são e tem uma vigência de 
vários anos. 

O Contrato Geral de Sa-
lários e Ordenados regula-
menta a classificação dos 
grupos de ordenados e salá-

rios, segundo as caracterís-
ticas laborais, a relação re-
cíproca existente entre cada 
um dos grupos de salários 
e de ordenados, bem como 
o regulamento dos salários 
de rendimento e por ajuste, 
tendo um prazo de vigência 
de vários anos. 

O Contrato Coletivo de 
Ordenados e de Salários, 
por seu lado, regulamenta 
o aumento dos rendimentos 
e o montante dos prêmios e 
suplementos, tendo um perí-
odo de vigência de um ano, 
normalmente. Como existe 
na Alemanha a total Auto-
nomia Tarifária, as negocia-
ções decorrem apenas entre 
Empresas (ou Associação 
empresarial) e Sindicato , 
sem qualquer intervenção 
do Estado.

No caso da empresa 
Schaeffler, como você ava-
lia esse momento para a 
empresa e a sua relação 
com a Conti?

Manuel - O momento 
atual é de uma necessária 
estabilização. A familia 
Schaeffler continua pro-
prietária de 100% da em-
presa, mas assumiu grandes 
dívidas, quando comprou a 
Conti em 2008. Importante 
agora é fortalecer a parte 
operativa da empresa, tudo 
indicando que a fusão não 
será feita antes de 2011. 
Além disso, existe a inten-
ção de modificar a estru-
tura da empresa, passando 
de uma “KG/Kommandi-
tgesellschaft (uma socie-
dade de pessoas) para uma 
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Manuel Campos é um dos principais interlocutores da relação sindical entre metalúrgicos do Brasil e da Alemanha

“Kapitalgesellschaft” (uma 
estrutura de pessoas jurídi-
cas, pelo que uma pessoa 
singular não pode ser mais 
responsabilizada com a sua 
fortuna particular). 

Os Acordos feitos com 
o IG Metall, dos quais in-
formamos os companheiros 
brasileiros, continuam váli-
dos e pouco a pouco vai-se 
preparando também a intro-
dução da Cogestão [gestão 
com participação dos traba-
lhadores], conforme igual-
mente acordado. Convém 
tomar atenção neste ponto, 
para que os brasileiros não fi-
quem de fora. E se já existem 
empresas alemãs que aceita-
ram a Cogestão dos brasilei-
ros nas suas filiais (exemplo 
da Damiler e da VW) porque 
não a Schäeffler?

Manuel Campos por ele mesmo
Após meus estudos su-

periores de Filosofia e Te-
ologia no Seminário em 
Portugal, resolvi sair e “caí 
no meio do mundo”. Em-
penhei-me social e politica-
mente, numa época perigosa 
em Portugal: a da Ditadura. 

Um dia fui abordado por 
uma Senhora, que dizia ser 
da PIDE (polícia política) 
aconselhando-me a abando-
nar o país. Resolvi sair rá-

pido e vim para a Alemanha, 
onde cheguei a 21 de Dezem-
bro de 1972. 

Depois de experimentar a 
vida dura do trabalho, na Opel 
em Rüsselsheim, candidatei-
me a um lugar na Adminis-
tração Central do IG Metall. 
Objetivo era organizar sin-
dicalmente os então muitos 
trabalhadores portugueses do 
ramo metalúrgico. 

Depois de obter o cargo de 

funcionário político, acabei 
por dirigir o Departamento 
de Trabalhadores Estrangei-
ros do IG Metall. Era algo de 
novo: era o primeiro imigran-
te a ter um cargo de dirigente 
de um Departamento, depois 
de um outro (turco) ter sido 
eleito membro da Diretoria. 

Não foi tarefa fácil, mas 
muito empenhada e profícua. 
O IG Metall tinha na altura 
mais de 300.000 filiados, só 

de nacionalidade estrangeira, 
correspondendo a 10% de to-
dos os filiados. 

Em 2003 candidatei-me e 
fui nomeado Conselheiro So-
cial da Embaixada da Alema-
nha para o Brasil e Chile, fi-
cando sediado em Brasilia. Aí 
aprendi a amar o Brasil, seu 
povo, sua cultura e sua his-
tória, com tanto de comum, 
com a nossa portuguesa. E foi 
aí que aprofundei ainda mais 

os laços que já tinha com 
os sindicatos brasileiros, 
através dos contatos com 
Vicentinho (deputado fede-
ral), Marinho (ex-ministro e 
hoje prefeito de São Bernar-
do) e outras personalidades, 
quando de suas visitas ao 
Sindicato IG Metall na Ale-
manha. Hoje acompanho de 
alma e coração sobretudo 
as redes bilaterais Brasil-
Alemanha.

INTERCÂMBIO E
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Você contribuiu para a 
formação das redes sindi-
cais dos Grupos Schaeffler 
e ZF. Quais são os princi-
pais desafios dessas redes a 
partir de agora?

Manuel - No caso do 
grupo Schaeffler, um desa-
fio importante é o diálogo 
contínuo sobre o andamento 
das coisas. É necessário que 
a empresa agora reconheça, 
respeite e apoie a rede re-
centemente criada. As tro-
cas bilaterais – de pessoas e 
de informações – deve con-
tinuar e até intensificar-se. 
É necessário que os com-
panheiros do Brasil possam 
contar, sem dúvidas, com 
o apoio dos companheiros 
alemães, sobretudo na ta-
refa de imposição dos seus 
direitos de Cogestão. Seria 
bom marcar ainda outros 
projetos para o futuro, entre 
os quais eu colocaria a cria-
ção de um Conselho Mun-
dial de trabalhadores.

No caso do Grupo ZF, 
a empresa informou que 
aceitará a criação de um es-
tatuto para regulamentar a 
atuação dos Comitês Sindi-
cais de Empresa, sobre cuja 
proposta se discute neste 
momento, para ser aprova-
da depois.

A ZF mostra-se dispos-
ta a aplicar na empresa a já 
aprovada Carta dos Direitos 
dos trabalhadores da VW, o 
que traria importantes direi-
tos de Cogestão. Isso deverá 
ser anunciado talvez em Ju-
nho.

A empresa também as-
sumiu compromisso, após 
a reestruturação da empre-
sa, que terminará no final 
deste ano, a negociar com o 
IG Metall em 2011 sobre a 
introdução de um Conselho 
Mundial de Trabalhadores, a 
exemplo da VW e Daimler.

Se estas promessas se re-
alizarem, e de momento não 
temos dúvidas disso, tere-
mos dado um passo enorme.

Quais são os próximos 
projetos da parceria IG 
Metall  e CNM/CUT para 
o Brasil? 

Manuel - CNM/CUT e o 
IG Metall são organizações 
irmãs, fortes, responsáveis, 
internacionais. O nosso diá-
logo pessoal e informativo é 
quase diário. A nossa amiza-
de pessoal e o nosso respeito 
mútuo são profundos. 

Tenho a honra de poder 
trabalhar com pessoas ex-
traordinárias, como o Valter 
Sanches e o companheiro 
Carlos Grana, a Flávia, sem 
esquecer muitos outros com-
panheiros e companheiras 
dos sindicatos locais, como 
o Valdeci, a Maria Ferreia, 
o João Evangelista, o Sérgio 
Nobre e muitos outros mais. 

Temos atuado em co-
mum, sem egoísmos nacio-
nalistas e temos demons-
trado solidariedade. Temos 
criado pontes entre empre-
sas e sindicatos. 

Lembro do último caso, 
relacionado com os meta-
lúrgicos do ABC e a TRW-

Automotive, que, depois do 
reatar de conversações e do 
respeito mútuo, sobretudo 
da empresa face ao Sindica-
to, culminou no anúncio de 
um investimento no valor de 
R$ 1,6 milhões em Diade-
ma. Isso proporcionou-me 
uma grande alegria, porque, 
além dos companheiros me-
talúrgicos, muitas outras 
pessoas irão lucrar com esse 
investimento. 

Nós vamos continuar o 
nosso trabalho com a redes: 
fortalecê-las, ancorá-las, 
transformá-las em direitos 
garantidos. Até o dia em que 
elas não sejam mais neces-
sárias, porque se transfor-
maram em Direitos.  Mas 
manteremos o diálogo entre 
nós. 

O mais importante ago-
ra é conseguir que a nova 
política econômica e social, 
iniciada pelo companheiro e 
grande estadista Lula, tenha 
continuidade. Esse será o 
próximo desafio e a grande 
tarefa. Vamos acompanhar, 
com entusiasmo e com mui-
ta esperança.
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Ubirajara de Freitas da CNM ao lado de Manuel Campos durante evento sindical bilateral

SOLIDARIEDADE
“Temos atuado em comum, sem egoísmos nacionalistas e temos 

demonstrado solidariedade, criando pontes entre empresas e sindicatos”

Ar
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“Com as redes internacionais procuramos fazer valer, para os trabalhadores de todo o mundo, os valores sindicais que 
defendemos: Liberdade, Justiça, Igualdade, Solidariedade, Reconhecimento da Pessoa, Respeito e Dignidade Pessoal”

Sindicalistas do Brasil e da Alemanha durante seminário em Sorocaba

Sindicalistas alemães recepcionam brasileiros em evento na Alemanha
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Cerca de 3 mil mulhe-
res de 25 estados, entre 
elas duas representantes do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba, chegam nesta 
quinta-feira, dia 18, a São 
Paulo. Elas promovem um 
ato nacional previsto para 
terminar no estádio do Pa-
caembu.

O ato faz parte da 3ª Ação 
Internacional das Mulheres, 
que no Brasil começou com 
uma marcha, que partiu de 
Campinas, no último dia 8, 
e vai passar por 9 cidades 
até chegar à capital.

“Estamos empunhando 
a bandeira dos direitos das 
mulheres, além da redu-
ção da jornada de trabalho 
e a ratificação da Conven-
ção 156 da Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT)”, diz a dirigente sin-
dical Ruth Cortinove. “Por 
onde passamos mostramos 
nossa força e nossas rei-
vindicações”, completa a 
também dirigente sindical 
Denise Marcondes.

Vanderlei Rodrigues, 
também diretor sindical, 
participa da manifestação.

Marcha das Mulheres chega a São Paulo nesta quinta
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Concentração das mulheres em Campinas para o início da marcha à capital

Secretário de Lippi vai à Câmara explicar 
problemas relacionados ao lixo em Sorocaba

A mesa diretoria da Câ-
mara, por iniciativa do vere-
ador Izídio (PT), convidou o 
secretário municipal de par-
cerias, Roberto Juliano, para 
explicar, nesta quinta-feira, 
dia 18, às 13h, questões re-
lacionadas à coleta e desti-
nação do lixo em Sorocaba.

Um dos temas deverá ser 
um projeto de lei apresenta-
do por Izídio em 2009 (PL 
196/2009), que prevê a re-
muneração dos catadores de 
materiais recicláveis, pela 
prefeitura, nos mesmos va-
lores hoje pagos a uma em-
presa particular para coletar 
o lixo comum (R$ 103 por 
tonelada recolhida e despe-
jada no aterro).

“A prefeitura não vai 
gastar nenhum centavo a 
mais para ampliar e disci-
plinar a coleta seletiva. E 
ainda vai gerar renda para 
os catadores organizados 
em cooperativas”, afirma o 
vereador.

Outra questão a ser es-
clarecida por Juliano aos 
vereadores é as providên-
cias que a Prefeitura vem to-
mando para encontrar outro 
aterro sanitário, visto que o 
atual, no Retiro São João, 
deverá ser encerrado em 
agosto deste ano, por ordem 
da Cetesb.

Izídio também pretende 
questionar o secretário Ju-
liano sobre a coleta e o tra-
tamento do lixo hospitalar 
na cidade.

Outros secretários
Além de Juliano, deve-

rão comparecer à Câmara 
na tarde desta quinta os se-
cretários Anderson Santos 
(Cultura) e José Milton da 
Costa (Segurança Comuni-
tária). Eles vão prestar escla-
recimentos sobre consumo 
de álcool por adolescentes 
e brigas durante evento da 
prefeitura, no último dia 7, 
no Parque dos Espanhóis.
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Vereador Izídio de Brito (PT) defende remuneração de catadores

A prefeitura de Soroca-
ba rompeu, na última ter-
ça, dia 16, o contrato com a  
empresa Transpolix, que des-
de dezembro era a responsá-
vel por coletar o lixo hospita-
lar, dar tratamento adequado 
e transportá-los para aterros 
sanitários. Somente este ano, 
a empresa já havia sido mul-
tada três vezes por irregula-
ridades nos procedimentos e 
enfrentado duas greves por 
irregularidades trabalhistas.

Lixo hospitalar

Sindicalização
A equipe de sindica-

lização dos metalúrgicos 
divulga sua agenda de vi-
sita às fábricas da catego-
ria para os próximos dias. 
Confira: Quarta-feira, dia 
17, Modelação Soroca-
bana; quinta, dia 18, Sa-
túrnia; Sexta, dia 19, Isa 
Alumínio; Segunda, dia 
22, Nipro; Terça, dia 23, 
Galutti. A sindicalização 
acontece sempre nos ho-
rários de refeição. Fique 
sócio e fortaleça sua cate-
goria profissional.

Voltou a antiga
A gota d’água para o 

rompimento com a Trans-
polix teria sido o fato de 
um caminhão da empresa, 
transportando lixo de risco 
infecto-contagioso, ter sido 
apreendido pela Polícia no 
último fim de semana, devido 
às condições precárias do ve-
ículo e da carga. Agora, o ser-
viço volta a ser prestado pela 
Contemar, que vinha sendo 
utilizada pela prefeitura nos 
últimos três anos, por meio 
de “contratos emergenciais”.


