
sido suspenso do trabalho por 
10 dias pela empresa. Diante 
da mobilização e da necessi-
dade de produção, o represen-
tante da empresa literalmente 
rasgou o documento de sus-
pensão do sindicalista.

Após greve, Nipro melhora 
PPR e promete grade salarial
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Sindicalizados
Mais 1,4 mil 

metalúrgicos 
tornam-se sócios

PÁG. 4

Os trabalhadores da Bel-
metal, produtora de trefilados 
de alumínio em Sorocaba, pa-
raram por duas horas na ma-
nhã do dia 26 em defesa do re-
presentante sindical na fábrica, 
Valdenir Crespilho, que havia 

Protesto faz Belmetal cancelar 
afastamento de sindicalista
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PÁG. 3

Após conquista, trabalhadores da Nipro encerram greve, mas continuam mobilizados pelo fim do assédio moral

Os trabalhadores da 
Nipro, fabricante de 
equipamentos médicos 
em Sorocaba, que ha-
viam entrado em greve 
na manhã de sexta, 26, 
voltaram ao trabalho 
nesta segunda, 29.

Os operários encer-
raram o movimento 
depois que a empresa 
se comprometeu a im-
plantar a grade salarial 
e a pagar um valor mí-
nino de R$ 800 de PPR 
(Programa de Partici-
pação nos Resultados) 
para cada trabalhador.  
O PPR, atingidas as 
metas, pode chegar a 
R$ 1.200.

Saiba o que é e  
para onde vai a taxa

Problemas no transporte e  
grade salarial param a Prysmian

Palestra na 5ª 
marca 15 anos 
da Amaso

Saúde é tema 
de debate na 
Câmara dia 7

PÁG. 4

PÁG. 4

FEM realiza 
evento pelos 
direitos da mulher

PÁG. 3

PÁG. 3 

Fique de olho

PÁG. 4
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Trabalhadores 
da Bauma agora  
terão desjejum

PÁG. 3

Após a paralisação do 
primeiro turno no dia 22,  
a Prysmian, em Sorocaba, 
garantiu que vai melhorar o 
transporte dos trabalhadores 
a partir de maio e irá retomar 
negociações com o Sindicato 
sobre grade salarial. PÁG. 2

Projeto de lei 
prevê normas 

para terceirização

Março é mês do desconto do imposto sindical. 
Ele é obrigatório por lei e apenas parte é reverti-
da para o Sindicato, que irá realizar assembléia 
com sócios para definir como aplicar esse recur-
so financeiro. PÁG. 4

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Leia também sobre encon-
tro da Rede Sindical Prys-
mian em Piedade PÁG. 3Adesão dos metalúrgicos da Prysmian foi fundamental para obter avanços

Feijoó da CUT fará palestra



Prysmian promete melhorar 
transporte e grade salarial
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A terceirização 
é utilizada de 

forma abusiva. 
É preciso 

regulamentar 
a questão 

para coibir a 
exploração da 
mão-de-obra

Um projeto contra a precarização
Devemos todos fi-

car atentos ao trâmi-
te do Projeto de Lei 
(PL 1621/07) que foi 
elaborado pelo depu-
tado federal Vicenti-
nho, do PT, e dispõe 
sobre normas para a 
terceirização de ser-
viços nas empresas 
(matéria na pág. 4). O 
assunto é de extrema 
importância para a 
classe trabalhadora.

A terceirização é 
utilizada de forma 
abusiva no Brasil. É 
preciso regulamentar 
a questão para coibir 
explorações escan-
dalosas da mão-de-
obra pelos patrões.

A exploração é 
tão descarada que 
muitas empresas e 
consultorias, com 
páginas na internet, 
deixam claro que 
a terceirização tem 
por objetivo reduzir 
“custos” das empre-
sas. Cai por terra, 
assim, o argumen-
to de certos patrões 
que defendem essa 
prática predatória, 
alegando ser a ter-
ceirização apenas 
uma forma de sua 
empresa concentrar-
se somente no seu 
“produto final”.

Além de ganhar 
menos do que seu 
companheiro da 
“empresa-mãe”, o 
trabalhador terceiri-

sileiros dos anos 90, 
especialmente o tu-
cano FHC, copiaram 
essa modalidade de 
uma tendência que 
se acelerou nos EUA 
nos anos 80.

Fernando Henri-
que e seus colegas 
do PSDB gostavam 
de se considerar 
“modernos” e copiar 
modelos neolibe-
rais para agradar ao 
empresariado, ainda 
que trouxessem pre-
juízos aos trabalha-
dores.

Nos anos 90, a 
palavra de ordem 
dos tucanos e dos 
empresários a eles 
ligados era “flexi-
bilização das leis 
do trabalho”. Essa 
desregulamentação 
e falta de ação do 
governo trouxeram, 
por fim, problemas 
não só aos assalaria-
dos, mas para toda a 
economia brasileira.

Foi somente após 
o início do governo 
Lula que o Estado 
retomou suas fun-
ções sócio-econô-
micas, distribuiu 
renda, promoveu um 
desenvolvimento 
responsável e fez o 
Brasil crescer.

Depois, tem gente 
que ainda questiona 
a CUT por preferir 
Lula do PT a FHC 
do PSDB.

A Prysmian, fabri-
cante de cabos e fibras 
para energia, em So-
rocaba, garantiu aos 
diretores sindicais que 
vai melhorar o trans-
porte dos trabalhado-
res a partir de maio, 
sem aumentar o des-
conto em holerite. A 
empresa também irá 
retomar negociações 
com o sindicato sobre 
grade salarial.
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Economista do IPEA participa de 
evento na Câmara de Sorocaba

A palestra do eco-
nomista Márcio Po-
chmann deverá ser 
destaque no seminário 
“Desenvolvimento Re-
gional e Inclusão So-
cial”, que será realizado 
na Câmara de vereado-
res de Sorocaba no dia 
5 de abril, a partir das 
9h30. O evento é aber-
to ao público.

Pochmann é presi-
dente do Instituto de 
Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e pro-
fessor licenciado da 

Unicamp.
A iniciativa do se-

minário é do vereador 
Izídio de Brito (PT). 
Segundo o parlamen-
tar, o objetivo é reunir 
atores sociais, dos mais 
variados segmentos, 
para debater um desen-
volvimento que combi-
ne as potencialidades 
dos municípios da re-
gião.

“O desenvolvimen-
to ideal deve levar em 
conta também questões 
como a distribuição de 

renda, a preservação 
ambiental e a difusão 
de avanços tecnológi-
cos”, afirma Izídio.
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Pochmann fará palestra sobre 
desenvolvimento regional

Conferência na CNM discute política industrial
Teve início na ma-

nhã desta terça-feira, 
dia 30, a Conferência 
Nacional de Política 
Industrial da CNM/
CUT, que acontece na 
sede da Confederação, 
em São Bernardo do 
Campo-SP. Ao todo, 
são mais de 100 diri-
gentes sindicais meta-

lúrgicos dos sindicatos 
e federações cutistas 
que debaterão os rumos 
da indústria nacional. 
A Conferência termina 
nesta quarta-feira.

Como representan-
tes da categoria me-
talúrgica na região de 
Sorocaba, participam 
do evento na CNM os 

dirigentes sindicais 
Adilson Faustino (Car-
pinha), Valdeci Hen-
rique da Silva (Verdi-
nho), João Evangelista 
de Oliveira e Alex San-
dro Fogaça, além do 
economista Fernando 
Lima, da subseção do 
Dieese dos metalúrgi-
cos de Sorocaba.
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João Batista dos Santos, do CSE na Prysmian, durante paralisação no último dia 22

Essas conquistas 
só aconteceram depois 
que os trabalhadores 
pararam a produção 
do primeiro turno no 
último dia 22. 

Apesar do trans-
porte ser considerado 
desconfortável e tra-
fegar superlotado, a 
Prysmian só admitia 
melhorar o serviço se 
aumentasse o descon-
to em holerite de 1,5% 

para 2,5% por traba-
lhador.

Quanto à grade sa-
larial, antes da mobili-
zação, a empresa não 
dava ouvidos às re-
clamações do Comitê 
Sindical de Empresa 
(CSE) sobre proble-
mas na classificação 
de salários e funções.

A paralisação dia 
22 começou às 6h e 
terminou às 14h.

zado muitas vezes não 
recebe a participação 
nos resultados (PPR) 
paga aos efetivos. 
Outro prejuízo ao ter-
ceirizado é que ele às 
vezes não é protegido 
pela Convenção Co-
letiva de Trabalho da 
categoria profissional 
da qual, no dia-a-dia, 
na prática, ele também 
faz parte.

Todos esses prejuí-
zos sofridos pelo traba-
lhador significam mais 
economia — e mais 
lucro — tanto para a 
empresa que contrata 
o serviço quanto para 
os donos da empresa 
terceirizada. E mais: 
no fim das contas, 
quase sempre, ambas 
procuram se livrar de 
responsabilidade em 
caso de acidentes ou 
doenças ocupacionais.

É bom lembrarmos 
que a terceirização não 
começou recentemen-
te. Os presidentes bra-



Integrantes da Comissão de 
PPR, diretores do Sindicato dos 
Metalúrgicos e representantes 
da Ecil, em Piedade, se reú-
nem nesta quarta-feira, 31, para 
discutirem a proposta de PPR 
deste ano. “O sucesso das nego-
ciações vai depender e muito da 
união de todos os trabalhadores. 
Quanto mais unidos, maiores as 
chances de um PPR melhor”, 
diz o diretor sindical Geraldo 
Camargo, o Geraldinho.
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Mobilização faz Belmetal cancelar 
suspensão de diretor sindical

Os trabalhadores da Bel-
metal, em Sorocaba, pararam 
por duas horas na manhã do 
último dia 26 em solidarie-
dade ao sindicalista meta-
lúrgico Valdenir Crespilho, 
que havia sido suspenso do 
trabalho por 10 dias pela 
empresa. Após a mobiliza-
ção, o diretor da Belmetal 
cancelou a suspensão de 
Crespilho, que retomou suas 
funções na fábrica.

No dia 25, a empresa 
suspendeu o sindicalista ale-
gando que ele cometeu uma 

falha na operação de uma 
máquina. A versão foi con-
testada por Crespilho, que 
afirmou ter havido erro no 
equipamento e que estava 
sendo punido devido à per-
seguição de chefia.

Diante da mobilização e 
da necessidade de produção, 
o representante da empresa 
literalmente rasgou o docu-
mento de suspensão do sin-
dicalista.

A Belmetal tem cerca de 
40 trabalhadores e produz 
trefilados de alumínio.
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Protesto foi contra tentativa de afastar Crespilho (1º a direita) do chão de fábrica

Desjejum na Bauma
Todos os funcionários da 

Bauma, indústria de equipamen-
tos pesados instalada em Voto-
rantim, passam a contar com  
desjejum a partir do próximo 
dia 5 de abril. O benefício vinha 
sendo negociado entre Sindica-
to e a direção da empresa havia 
meses e foi finalizado na última 
semana. A aprovação foi feita 
pelos trabalhadores na ultima 
terça, dia 30, em assembléia re-
alizada na porta da fábrica.

Reunião na Ecil

Colônia de férias
As inscrições para os sócios 

do Sindicato que queiram ocu-
par a colônia de férias de Ilha 
Comprida em maio abrem nes-
ta quinta, dia 1°, e vão até o dia 
15.  A inscrição deve ser feita de 
segunda a sexta, das 8h às 18h, 
na sede de Sorocaba, que fica na 
rua Júlio Hanser, 140, Lajeado. 
Se o número de inscritos supe-
rar o número de vagas haverá 
sorteio em data a ser definida. 
Informações: (15) 3334-5402.

Plano de saúde
Os trabalhadores da Metal-

plix, em Piedade, participaram 
de uma assembléia na última 
terça, dia 30, para discutir a for-
mação da comissão de PPR para 
2010 e a volta do plano de saúde 
na empresa. Para ajudar a fábri-
ca a superar a crise, no ano pas-
sado, os operários abriram mão 
do plano de saúde. Agora, com o 
aquecimento da economia, eles 
reivindicam a volta do plano. 

Encontro discutiu fortalecimento da rede sindical na Prysmian
Sindicalistas do Grupo 

Prysmian de três cidades se 
reuniram no último dia 26, 
em um centro de convenções 
em Piedade, para planejar o 
fortalecimento da rede de 
trabalhadores da empresa, 
criada no ano passado.

Participaram sindica-
listas da Prysmian de So-
rocaba, Santo André e Vila 
Velha (ES), além de repre-

sentantes da Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos 
da CUT (CNM).

Segundo João Batis-
ta dos Santos, membro do 
CSE na Prysmian Soro-
caba, os participantes do 
evento trocaram informa-
ções sobre demandas dos 
trabalhadores e a realidade 
de cada planta da empresa 
nos diferentes municípios.

Após greve, Nipro garante 
grade salarial e PPR melhor

Os trabalhadores da em-
presa Nipro, fabricante de 
equipamentos médicos ins-
talada em Sorocaba, encerra-
ram nesta segunda-feira, dia 
29, uma greve que haviam 
iniciado três dias antes, na 
sexta, para reivindicar grade 
salarial e valores melhores 
de participação nos resulta-
dos. A Nipro tem cerca de 
370 funcionários.

Com a paralisação, os 
trabalhadores conquistaram 
R$ 1.200 de PPR por fun-
cionário, com garantia de R$ 
800 como pagamento míni-
mo. Antes, a Nipro garantia 
apenas R$ 400. A empresa 
também se comprometeu a 
implantar a grade salarial em 
junho próximo.

Início da greve
A paralisação começou 

às 6h do dia 26, na entrada 
do primeiro turno. O sindica-
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Sindicato garantiu almoço enquanto trabalhadores esperavam Nipro reabrir negociações

to forneceu lanche às 8h30 e 
almoço ao meio-dia para os 
trabalhadores, que perma-
neceram em frente à fábrica 
aguardando a Nipro reabrir 
negociações.

No início da tarde, como 

não houve negociação, os 
funcionários do segundo tur-
no confirmaram a greve. Após 
a votação, todos os trabalha-
dores foram para suas casas. 
O terceiro turno, à noite, tam-
bém aderiu ao protesto.

A empresa concordou em 
negociar com o sindicato no 
sábado e cedeu às reivindi-
cações dos funcionários, que 
após assembléias na segun-
da-feira aprovaram a propos-
ta e retornaram ao trabalho.

A Federação Estadual dos 
Metalúrgicos da CUT promo-
veu no último dia 25 o 1º En-
contro da Mulher Metalúrgi-
ca, no ABC. O evento reuniu 
lideranças sindicais de todos 
os sindicatos filiados à FEM. 
A sindicalista Ruth Cortinove 
representou as mulheres meta-
lúrgicas de Sorocaba e região 
no encontro. Nelson Brilhante 
também participou. Estudos 
mostram que no Brasil as mu-
lheres ainda ganham em média 
30% a menos que os homens. 

Encontro de Mulheres

No encontro também 
foi definido um plano de 
ação sindical conjunto 
para os três sindicatos. O 
evento em Piedade foi o 

2º Encontro dos Traba-
lhadores da Rede Prys-
mian. O primeiro acon-
teceu em 2009, na Praia 
Grande.

Reunião 
de  s ind i -
calistas na 
Prysmian/
Brasil acon-
teceu em 
Piedade
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Categoria se mostra consciente e 1,4 mil tornam-se sócios
Pelo menos 1, 4 mil 

novos trabalhadores me-
talúrgicos se tornaram só-
cio do Sindicato ao longo 
deste ano. “Esse número é 
significativo, não só pelo 
aumento do quadro de só-
cios, mas principalmente 
pela elevação do grau de 
consciência dos trabalha-

dores”, diz o secretário-
geral do Sindicato Valdeci 
Henrique da Silva, o Verdi-
nho.

A campanha de sindica-
lização desenvolvida atual-
mente pelo Sindicato  va-
loriza a conscientização do 
trabalhador. “A colônia de 
férias, o clube de campo, os 

convênios ou um brinde ou 
outro a que o trabalhador 
sindicalizado tem direito é 
apenas uma pequena recom-
pensa. O maior benefício do 
sócio, na verdade, está na 
força que a categoria passa 
a ter quando ela é politizada 
e o quadro de sócios é ex-
pressivo”, conclui Verdinho. 
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Todos os trabalhadores 
brasileiros com registro em 
carteira terão um desconto no 
holerite de março chamado 
contribuição sindical. Tam-
bém conhecida como impos-
to sindical, a taxa foi criada 
em 1939 e só pode ser extinta 
pelo Congresso Nacional.

O desconto equivale a um 
dia de trabalho e apenas parte 
é revertida para o sindicato. 
A contribuição é recolhida 
pelas empresas na Caixa e 
assim distribuída: 60% para 
o sindicato, 15% para as fe-
derações de trabalhadores, 
10% para as centrais sindi-
cais, 10% para o Ministério 
do Trabalho e 5% para as 
confederações. A parte do 
sindicato cai na conta bancá-
ria da entidade em junho.

Março tem desconto 
do imposto sindical

Por ser contrário ao des-
conto compulsório, desde 
1993 o Sindicato dos Meta-
lúrgicos convoca os sócios 
para decidirem anualmente, 
em assembléia, como utili-
zar os recursos do imposto. 
Houve casos de devolução 
através de sorteios e de in-
vestimentos em melhorias no 
clube de campo. 

Em breve o Sindicato vai 
convocar a assembléia na 
qual os sócios vão decidir so-
bre o que fazer com a contri-
buição deste ano.

Em 2003, o Sindicato 
entrou com pedido na Jus-
tiça Federal para impedir o 
desconto no holerite dos me-
talúrgicos na região. Mas a 
Justiça negou o pedido por se 
tratar de lei nacional.

Contra os pedágios
Lideranças políticas, sindi-

cais e comunitárias discutiram 
na última segunda-feira, 29, em 
audiência pública realizada na 
Câmara Municipal de Soroca-
ba, o número excessivo de pra-
ças e o alto preço dos pedágios 
em São Paulo. A audiência foi 
marcada pelo vereador Izídio 
de Brito (PT). São Paulo é o 
estado que tem mais praça de 
pedágio no Brasil, 227,  com a 
tarifa mais cara do mundo.

A terceirização de mão-
de-obra, estimulada pela 
política neoliberal tucana 
nos anos 90, deverá ganhar 
lei específica para se pôr fim 
aos abusos cometidos atual-
mente por falta de legisla-
ção. Hoje a súmula 331 do 
STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) é a única referência 
jurídica no assunto.

O projeto 1621/07, que 
trata do assunto, foi elabo-
rado pelo deputado federal 
Vicentinho (PT/SP) com 
ajuda da CUT (Central Úni-
ca dos Trabalhadores). Atu-
almente a proposta está com 
o deputado Miguel Correia 
(PT/MG) na comissão de 

Indústria, Comércio e De-
senvolvimento. 

O projeto ainda terá que 
passar por mais duas co-
missões: a do Trabalho e de 
Constituição e Justiça. Se 
receber parecer favorável 
nas três comissões, ele não 
precisa ir a plenário e segui-
rá direto para o Senado.

Os principais pontos do 
projeto são: a) proibição da 
terceirização em atividade 
fim; b) responsabilidade 
solidária da empresa que 
toma o serviço da empresa 
terceirizada; c) igualdade 
de condições de trabalho na 
saúde; salário e jornada de 
trabalho.

Tramita no Congresso projeto 
que regulamenta terceirização
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Tucanos, nos anos 90, estimularam terceirização até na produção das empresas

Audiência sobre saúde
A Câmara Municipal de 

Sorocaba promove no próxi-
mo dia 7, das 9h às 13h, uma 
audiência pública para debater 
a Saúde no Município. A saúde 
do trabalhador é ponto principal 
da discussão. A audiência foi 
convocada pelo vereador Izídio 
de Brito (PT). “Queremos dis-
cutir onde o trabalhador deve 
ser atendido. Hoje ele sofre 
um empurra-empurra desuma-
no”, reclama Jesael Marcolino 
Anhaia, coordenador de saúde 
do Sindicato dos Metalúrgicos. 

Paixão de Cristo
A Pastoral da Juventude da 

Paróquia Santa Maria dos An-
jos, no parque Vitória Régia, 
zona norte de Sorocaba, ence-
na nesta sexta-feira, dia 2, às 
19h, a Paixão de Cristo. A en-
cenação, com atores da comu-
nidade, acontece em frente a 
paróquia, na rua Mariano Vera 
Dias, 221.

O Sindicato dos Metalúrgi-
cos apóia a realização do even-
to religioso e artístico pela co-
munidade do Vitória Régia. 

O vice-presidente da CUT 
Nacional, José Lopez Feijoó 
(foto), dará uma palestra – A 
Previdência Social e o Futuro 
da Previdência no Brasil – nesta 
quarta, dia 31, às 19h, na sede do 
Sindicato, que fica na rua Júlio 
Hanser, 140, Lajeado, Sorocaba. 
A palestra faz parte das come-
morações dos 15 anos da Amaso 
(Associação dos Metalúrgicos 
Aposentados de Sorocaba).

Feijoó na Amaso
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Agenda de Sindicalização
Quarta, dia 31: YKK 

Mecânica;  quinta, dia 1°: 
 L & L Calhas e Coifas e  
Antenas Vital; segunda, 
dia 5: Wobben e terça, 
dia 6: Moto Peças.

As sindicalizações são 
feitas sempre nos interva-
los de refeição.


