Redução da jornada

Ato da CUT em Sorocaba reúne
4 mil em defesa das 40 horas
José Jesus Vicente

Mais de 4 mil sorocabanos participaram, na manhã
de terça, 23, de um ato público em defesa da redução
da jornada de trabalho de 44
para 40 horas semanais.
O ato durou três horas, das
6h às 9h, foi organizado pela
CUT e aconteceu às margens
da avenida Independência.
O objetivo foi chamar a
atenção da sociedade e cobrar dos patrões e dos deputados a aprovação da emenda constitucional que reduz
a jornada. A emenda aguarda votação no Congresso há
PÁG. 4
14 anos.

Araçariguama

Trabalhadores da
Martins conquistam
jornada de 42 horas
Acordo entre o Sindicato e a Metalúrgica Martins e
Martins, em Araçariguama,
renovou acordo de turnos e
garantiu uma jornada de 42
horas semanais para o pessoal
da produção.

Maioria dos trabalhadores que participaram da manifestação pública na última terça-feira era da categoria metalúrgica

PÁG. 2
Tecsis, líder mundial na fabricação de pás eólicas, volta-se para o mercado interno

Ato em SP
encerra Marcha
das Mulheres
PÁG. 2

Consórcio de
imóveis tem
plantão na sede
PÁG. 2

NOTAS
Confira nesta edição
curtas notícias sobre Schaeffler, ZF do Brasil, Modelação Sorocabana, cursos
de qualificação, enchentes
em Sorocaba, Encontro de
Motos, Clube de Campo,
entre outras. PÁGs. 3 e 4

A Tecsis antecipou, para
março, a produção de pás
eólicas prevista para o segundo semestre deste ano. A
antecipação é fruto de negociação da empresa com três
clientes e resultou no cancelamento das suspensões
de contrato de trabalho (layoff) de 600 trabalhadores,
anunciados pela empresa no
início deste mês.
PÁG. 3

PÁG. 3

Foguinho

Tecsis aquece produção e mantém
contrato de 600 trabalhadores
Paulo Rogério

Vicentinho
defende 40h em
visita à região

Ana Célia, do CSE na Martins, durante assembléia que aprovou acordo

Saiba o que é
ALL é
contribuição sindical denunciada
Todos os trabalhadores com registro em
carteira terão descontada a “contribuição
sindical” no holerite de março. A taxa é
determinada por lei desde 1939, equivale a
um dia de trabalho e apenas parte é revertida
para o sindicato.
PÁG. 2

em CPI das
ferrovias

PÁG. 3
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O Sindicato
não aceita
das empresas
a desculpa
de que não
autorizou o
comportamento
abusivo de
encarregados
existem encarregados
tão bajuladores que
às vezes se tornam
“mais realistas do que
o rei”. Também há
operários que agem
assim para agradar a
seus chefes. São eles,
em ambos os casos,
chamados de pelegos
pelo movimento sindical.
O Sindicato não
aceita das empresas
a desculpa de que
não autorizou o comportamento abusivo
de encarregados. A
responsabilidade final pelos desatinos
de subordinados é da
direção da empresa.
Disso não temos dúvidas.
As denúncias de
pressões das empresas/encarregados pela
não-participação de
trabalhadores no ato
chegaram ainda du-

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

rante a manifestação. Telefonemas,
recados por escrito
e relatos de ocorrências nas fábricas foram anunciados pelos sindicalistas ao
microfone (leia matéria na página 4).
Estamos conscientes de que as
manifestações sindicais da CUT e a
redução de jornada
incomodam certos
patrões e pelegos.
A disputa entre as
classes trabalhadora e a patronal pela
distribuição das riquezas produzidas
— e pelas decisões
tomadas nas instâncias de poder — não
acabaram. Mas a
mentalidade estreita, as reações antidemocráticas e a irresponsabilidade de
alguns empresários
e seus bajuladores
ainda nos espantam.
No entanto, não
é porque a situação
nos causa espanto
que vamos recuar.
Pelo contrário, a reação desproporcional
de certas empresas
nos estimula ainda
mais a avançar na
luta, pelas 40 horas
e qualquer outro direito ou benefício
aos trabalhadores.
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Foguinho

Foi grotesca a atitude de alguns chefes e encarregados
durante o ato pela
redução de jornada
na terça, dia 23, que
buscaram trabalhadores no local da
manifestação.
Da mesma forma,
foi lamentável a atitude dos chefes que
seguraram
trabalhadores do terceiro
turno após o fim do
expediente para impedir que eles aderissem ao ato no início da manhã.
Houve casos de
supervisores
ou
chefes
irresponsáveis que, com
carro da empresa,
trafegaram em alta
velocidade na avenida Independência
transportando meia
dúzia de operários
que haviam sido
forçados a deixar a
manifestação.
Não se sabe se esses chefes tomaram
tais atitudes bizarras
por conta própria ou
se receberam ordens
de seus superiores.
De qualquer forma,
a responsabilidade
por eventuais acidentes ou incidentes
correram por conta
da empregadora.
Sabemos
que

Em visita à região
de Sorocaba, na última
sexta, dia 19, o deputado
federal Vicente Paulo da
Silva, o Vicentinho (PT),
disse que as críticas de
empresários a respeito
da redução de jornada
não têm sentido. “O Dieese provou por estudos
que o custo da produção
ficaria 1,9% mais caro,
o que é nada diante do
crescimento dos lucros
e da produtividade nos
últimos anos”.
Vicentinho é relator da Emenda Constitucional que reduz a
jornada de 44 para 40
horas semanais.

Vicentinho (no centro, de óculos) observa projeto de ginásio em Piedade

Durante a visita, Vicentinho acompanhou
assembléia sindical na
metalúrgica
Bauma,
visitou o Banco de Alimentos de Sorocaba e
a empresa Fartura Ali-

mentos. Ele ainda conheceu as obras de um
ginásio de esportes em
Piedade e participou de
plenária na sede do Sindicato dos Metalúrgicos
em Iperó.

Sindicalistas sorocabanas representam
mulheres metalúrgicas em evento
As dirigentes sindicais Ruth Cortinove,
Denise Marcondes e
Maria das Dores Castilho representaram as
mulheres metalúrgicas
de Sorocaba e região na
3ª Ação Internacional
das Mulheres. No Brasil
a manifestação começou com uma marcha,
que partiu de Campinas
no dia 8 de março e terminou com ato em São
Paulo, dia 18. Vanderlei
Rodrigues, o Pancho,
sindicalista metalúrgico, também participou
da manifestação.
As sindicalistas defenderam os direitos das
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A realidade e o rei

Vicentinho diz que críticas de patrões
contra 40 horas não têm sentido

Marcha que reuniu 3 mil mulheres terminou com ato no Pacaembu

mulheres e cobraram
políticas de proteção à
vida feminina. Números oficiais apontam que
mais de 500 mil mulheres morrem anualmente
em todo o mundo, vítima de algum tipo de

violência.
“A marcha foi cansativa, mas muito gratificante”, comentou Ruth.
A marcha passou por
9 cidades, percorreu mais
de 100 km e reuniu 3 mil
mulheres de 25 estados.

Março tem desconto do imposto sindical
Todos os trabalhadores com registro em carteira terão um desconto
no holerite de março
chamado contribuição
sindical. A taxa foi criada em 1939 e só pode ser
extinta pelo Congresso
Nacional. O desconto equivale a um dia de
serviço e apenas parte é
revertida para o sindica-

to. A contribuição é recolhida pelas empresas na
Caixa e assim distribuída: 60% para o sindicato,
15% para as federações
de trabalhadores, 10%
para as centrais sindicais,
10% para o Ministério
do Trabalho e 5% para as
confederações.
Em 2003, o Sindicato dos Metalúrgicos de

Sorocaba entrou com
pedido na Justiça Federal para barrar o desconto. A Justiça declarou-se
incapaz de deliberar sobre a Lei nacional.
Em breve o Sindicato vai realizar uma
assembléia na qual os
sócios vão decidir sobre o que fazer com a
contribuição deste ano.

Sindicato firma parceria para consórcio de imóvel
O Sindicato dos Metalúrgicos firmou parceria com a empresa Porto
Seguro para consórcio
de imóvel e automóvel
aos sindicalizados.
O atendimento da

“Porto” na sede do Sindicato em Sorocaba é de
segunda a sexta, das 10h
às 19h. A parceria tem
caráter filantrópico. A
cada consórcio assinado,
o Banco de Alimentos

de Sorocaba vai receber
0,35% do valor.
Em caso de adesão,
o metalúrgico ganha um
brinde. Informações: (15)
2104-5546 e 9108-4003,
com Simone Silva.
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Negociações com três
clientes permitiram à Tecsis, fabricante de pás para
energia eólica instalada em
Sorocaba, antecipar a produção prevista para o segundo semestre deste ano.
Diante da encomenda imediata, a empresa cancelou a
suspensão de contrato (layoff) de 600 trabalhadores,
que havia anunciado no início deste mês.
O cancelamento do layoff foi comunicado pela
Tecsis ao presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos, Ademilson Terto, na
segunda-feira, dia 22. “A
empresa afirma que o risco
não está eliminado, mas há
sinais de recuperação do
mercado externo, para a
qual a produção da Tecsis
é prioritariamente destinada”, informa o sindicalista.
Cláudio Pazin, executivo sênior de RH da empresa, explica que havia
um “buraco” na produção

Foguinho

Clientes antecipam pedidos
e Tecsis cancela lay-off

Os trabalhadores da Modelação Sorocabana, na zona norte
de Sorocaba, aprovaram na última semana a proposta de PPR
negociadas entre a comissão de
PPR e a direção da fábrica. A
primeira parcela será paga em
junho e a segunda em janeiro do
ano vem. “Os trabalhadores estão de parabéns pela união que
demonstraram nesta negociação”, diz o sindicalista Marcos
Roberto Coelho, o Latino.

Salários iguais

Alegando crise no mercado, Tecsis começaria a suspender contrato de 600 funcionários a partir desta semana

entre março e maio deste
ano, o que teria motivado a
proposta de lay-off. “Como
puxamos a produção para
agora e temos perspectivas
positivas para o segundo
semestre, pudemos cancelar a suspensão (lay-off)
que começaria nesta terça
(dia 23)”.

Leilão nacional
Em junho haverá um
segundo leilão de energia
eólica no Brasil (o primeiro foi no final de 2009) e a
Tecsis está otimista. “Passamos a concorrer no mercado nacional. Novas frentes de negócios estão sendo
abertas no Rio Grande do

Sul, Santa Catarina e Nordeste”, afirma Pazin.
O executivo explica também que os mercados dos
EUA e da Europa, “contidos
pela crise mundial”, dão sinais de recuperação. A Tecsis
tem 10 unidades em Sorocaba
e emprega aproximadamente
3.500 trabalhadores.

ALL é denunciada em CPI do sistema ferroviário
A CPI formada por
deputados estaduais para
examinar a situação das
ferrovias em São Paulo
conta com a participação
do parlamentar sorocabano Hamilton Pereira (PT),
que confirma denúncias

contra a América Latina
Logística (ALL), que tem
oficinas em Sorocaba e é
questionada pelo Sindicato
dos Metalúrgicos devido a
acusações de irregularidades trabalhistas.
Denúncias de venda, de-

predação e sucateamento da
malha paulista por parte da
ALL foram feitas no decorrer da CPI. “A ALL nos deve
trabalho, produção e, sobretudo, explicações”, disse o
deputado Mauro Bragato
(PSDB), relator da CPI, no

início desta semana.
O presidente da ALL,
Bernardo Hess, foi convocado a prestar depoimento na CPI, mas, por força
de liminar concedida pelo
Tribunal de Justiça, sua
convocação foi anulada.

Foguinho

Pressão garante redução de jornada na Martins
Os trabalhadores da autopeças Martins e Martins, de
Araçariguama, conquistaram a renovação de um acordo que garante aos operários
que trabalham em regime de
troca de turno uma jornada
de 42 horas semanais. Atualmente a jornada de trabalho
no Brasil é de 44 horas. A
jornada reduzida, sem redução de salários, valerá para
os próximos dois anos.
O Sindicato, com apoio
do CSE (Comitê Sindical de
Empresa) na fábrica, negociava a renovação do acordo
havia semanas, mas somente após uma paralisação a

PPR na Sorocabana

Os integrantes do Comitê
Sindical de Empresa (CSE)
na Schaeffler, na zona industrial de Sorocaba, cobraram
da direção do grupo, na última
semana, equiparação salarial
para os trabalhadores da Nohall, empresa terceirizada da
Schaeffler. O CSE quer que os
salários na Nohall sejam iguais
ao pago pelo grupo. O prazo
dado pelo CSE para a empresa
resolver o problema termina
neste fim de semana.

ZF abusa de novo
A ZF do Brasil voltou a
cometer abusos na última semana, ao demitir três trabalhadores portadores de doenças ocupacionais. “Quando as
coisas começam a se acalmar,
quando o diálogo começa a se
estabelecer, a ZF arruma logo
um desconforto com o Sindicato”, reclama o diretor sindical
João Evangelista de Oliveira.
O Sindicato estuda as medidas
que deverá tomar contra as demissões dos lesionados.

Sindicalização
A equipe de Sindicalização
dos Metalúrgicos visita seis fábricas entre a manhã desta quinta-feira, dia 25, e a tarde da próxima quarta, dia 31. Quinta, 25,
Tecforja; sexta, 26, J.L Alipert e
Uniden; segunda, 29, YKK Zíper; terça, 30, YKK Alumínio
e quarta, 31, YKK Mecânica. A
sindicalização é feita sempre nos
intervalos das refeições. Se você
ainda não é sócio, procure nossa
equipe de sindicalização e ajude
a fortalecer a sua categoria.

Clube fechado

Mobilização dos trabalhadores foi fundamental para redução da jornada para 42 horas semanais

direção da empresa cedeu à
reivindicação. Cerca de 500
funcionários deverão se beneficiar da nova medida.

“O empenho dos diretores do CSE [Ana Célia da
Silva e Jurandir Pereira de
Souza] e a união de todos

os trabalhadores foram fundamentais nesta conquista”,
diz o diretor sindical João
de Moraes Farani.

O Clube de Campo dos Metalúrgicos, que fica no Éden, em
Sorocaba, estará fechado no feriado de sexta-feira da Paixão,
dia 2. No sábado e domingo o
atendimento no clube volta ao
normal. As sedes centrais de
Sorocaba, Araçariguama, Piedade e Iperó estarão fechadas
no feriado e no fim de semana.
O atendimento nas sedes volta
na segunda-feira.

2010

Pág. 4
Edição 594
Março de 2010

Críticas ao Paço

Encontro de Motos
No 13° aniversário, o Parmito Moto Clube promove
nos dias 27 e 28 o 5° encontro
de motociclistas de Iperó, que
começa no sábado a partir do
meio-dia. O encontro será na
pista de prova de laço Sartorelli,
no sítio do Tocarlo. A entrada é
gratuita, mas pede-se a doação
de 2 quilos de alimentos, que
serão entregues a entidades beneficentes. Mais informações
pelo 15-9771-2835, com Gê.

Reunião do Conseg
O metalúrgico e sindicalista
Tiago Almeida do Nascimento
participa, na terça-feira, 30, de
uma reunião do Conselho de
Segurança Comunitária (Conseg) da zona norte de Sorocaba.
A reunião será na paróquia Santa Maria dos Anjos, no Parque
Vitória Régia. Tiago participou,
em agosto de 2009, da Conferência Nacional de Segurança
Pública, em Brasília (DF).

Mais de 4 mil trabalhadores sorocabanos, de
diversas categorias profissionais, participaram, na
manhã desta terça-feira, 23,
de um ato público em defesa da redução da jornada de
trabalho de 44 para 40 horas semanais.
O ato, promovido pelo
Sindicato dos Metalúrgicos
e subsede regional da CUT,
aconteceu entre 6h às 9h da
manhã, em um terreno na
zona industrial de Sorocaba, na avenida Independência, próximo à prefeitura de
Sorocaba.
Não houve interrupção
do trânsito, que apenas ficou mais lento em alguns
momentos devido à fila
de ônibus que paravam
na avenida Independência
para desembarque dos trabalhadores.
A proposta de emen-

José Jesus Vicente

Sorocaba na luta pelas 40 horas

Pelo menos 4 mil operários de dezenas de fábricas participaram da manifestação na manhã do último dia 23

da constitucional (PEC
231/95) que trata da redução da jornada tramita na
Câmara dos Deputados há
14 anos. Em 2009 foi aprovado um relatório favorável à redução. O relator foi
o deputado federal Vicen-

15 anos da Amaso

Novos cursos
O Sindicato dos Metalúrgicos promove três novos cursos
durante o mês de maio voltados
à área administrativa. Como
sempre, sócios e dependentes
terão descontos especiais. Os
cursos serão Auxiliar Administrativo, Vendas e Telemarketing
e Departamento de Pessoal. A
duração será de 40 horas e as
aulas serão pela manhã, tarde
e aos sábados. Mais informações: 3334-5428 e 8116-1812,
com Flávio ou Karina.

Terto, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, fez o discurso de encerramento

dores locais exigem que a
Câmara coloque em pauta e
vote esse projeto que se arrasta naquela Casa há quase uma década e meia”, diz
Ademilson Terto da Silva,
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos.

Além de chamar a atenção da sociedade e pressionar os deputados para
que aprovem a redução da
jornada, o ato público em
Sorocaba, no último dia 23,
serviu para dar um recado
aos empresários: “Se os patrões continuarem fazendo
lobby no Congresso para
evitar que as 40 horas sejam votadas, vamos intensificar as ações e conquistar
a redução empresa por empresa”, afirma o coordenador da subsede regional da
CUT, o metalúrgico Evanildo Amâncio.

Já o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos,
Ademilson Terto, ressalta
que “As empresas que seguraram os trabalhadores do
terceiro turno para que não
participassem do ato ou que
mandaram chefes buscar
funcionários no local da manifestação, na manhã de terça, estarão entre as primeiras que iremos pressionar”,
declarou o sindicalista.
Nesse sentido, as empresas mais criticadas durante
o ato foram a Jabil, Wobben, Difran, ZF do Brasil e
grupo Schaeffler.

Lideranças participaram do ato e defendem redução
Foguinho

O vice-presidente da CUT
Nacional, José Lopez Feijoó,
dará uma palestra – A Previdência Social e o Futuro das
Aposentadorias no Brasil – no
próximo dia 31, às 19h, na sede
do Sindicato, em Sorocaba. O
evento, promovido pela Amaso, faz parte das comemorações
dos 15 anos da Associação dos
Metalúrgicos Aposentados de
Sorocaba. A palestra é gratuita
e aberta à comunidade.

tinho (PT). Porém, devido
à resistência de deputados
ligados à bancada patronal, ainda não há data para
a proposta ser votada em
plenário.
“O ato em Sorocaba
mostrou que os trabalha-

Ato público serviu de recado para os patrões
Foguinho

Em audiência pública realizada na Câmara Municipal de
Sorocaba dia 23, para discutir
problemas de enchentes no município, o vereador Izídio de Brito (PT) criticou a política do prefeito Vitor Lippi. “A prefeitura
não faz prevenção. Dar colchões
e marmitas depois da tragédia
não soluciona o problema”. Representantes de cerca de 150 famílias atingidas participaram da
audiência, convocada por Izídio.

redução de jornada

Deputado Hamilton Pereira marcou presença na manifestação

Lideranças políticas e
sindicais da região marcaram presença no ato em
Sorocaba pelas 40 horas
semanais na última terça,
dia 23.
Entre os sindicatos que
ajudaram na organização
do ato estão o Sindicato
dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, Sindicato
dos Rodoviários, Sindicato dos Têxteis, dos trabalhadores no Vestuário,

Metalúrgicos de Salto e
Metalúrgicos de Itu. Todos filiados à CUT.
Também o deputado estadual Hamilton
Pereira esteve no local
para defender a redução
da jornada, juntamente
com Francisco Simone,
assessor do deputado
federal Vicentinho, e os
vereadores de Sorocaba
Izídio de Brito e Francisco França. Todos do PT.

