
pôde acontecer na sexta devi-
do às chuvas, mas a popula-
ção prestigiou o trabalho dos 
fiéis da paróquia Santa Maria 
dos Anjos. A iniciativa contou 
com o apoio do Sindicato dos 
Metalúrgicos.

Fusão da Cooper com a Danaher 
pode gerar empregos em Sorocaba
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15 anos da Amaso
Feijóo defende 
fim do fator 

previdenciário

PÁG. 3

Mesmo com recursos fi-
nanceiros escassos e produção 
“caseira”, a encenação da Pai-
xão de Cristo no Parque Vi-
tória Régia atraiu mais de mil 
pessoas no domingo, dia 4.

O evento religioso não 

Paixão de Cristo na Zona Norte 
reúne mais de mil pessoas
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PÁG. 2

Mazé Lima, Marcio Pochmann, Hamilton Pereira, Izídio de Brito e Ademilson Terto compuseram a mesa

Seminário na Câmara 
de Sorocaba nesta segunda, 
5, concluiu que desenvolvi-
mento regional só vai acon-
tecer com a participação dos 
mais variados segmentos so-
ciais, e não só de prefeitos.

O destaque do evento, 
coordenado pelo vereador 
Izídio (PT), foi uma palestra 
do economista Márcio Po-
chmann. Grupos temáticos 
vão se reunir no próximo 
dia 13, às 10h, no Sindicato 
dos Metalúrgicos.

CUT faz campanha para reduzir pedágios

Proposta de PPR 
2010 é rejeitada 
na Enertec

Bardella admite 
erro e corrige
PPR/2009

PÁG. 3

PÁG. 3

Dilma sobe 
em pesquisa e 
empata com Serra

PÁG. 4

PÁG. 4 
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CNM cobra 
compromisso de 
Dilma Rousseff

PÁG. 2

Sindicatos da CUT da 
região de Sorocaba realiza-
ram na última quinta-feira, 
dia 1º, uma manifestação na 
praça de pedágio do km 74 
da rodovia Castello Bran-
co para denunciar os “altos 
preços das tarifas e o exces-
sivo número de pedágios no 
estado”. O ato foi coorde-
nado pela CUT/SP PÁG. 4Panfletagem no pedágio aconteceu entre 6h e 9h da manhã do dia 1º

DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM INCLUSÃO

‘Desenvolvimento 
não pode ser feito 
só pelo executivo’, 
afirma economista

CUT é a central 
com mais filiados 
no Brasil

PÁG. 4 

Domingo  
tem Karatê no 
Clube de Campo

PÁG. 3

presa na manhã de segunda, 5. 
A direção local da empresa 

(a matriz fica em MG) alega 
não ter poder de decisão. O 
Sindicato dos Metalúrgicos 
vai formular um comunicado 
de greve.

A falta de diálogo da Jabil, 
fábrica de eletroeletrônicos em 
Sorocaba, sobre participação 
nos resultados (PPR) e de-
núncias de pressão da chefia, 
resultaram em um protesto dos 
trabalhadores em frente à  em-

Trabalhadores da empresa Jabil 
aprovam comunicado de greve

PÁG. 3

PÁG. 3 

Thompson representou Jesus Cristo na encenação no Parque Vitória Régia Falta de diálogo na fábrica, às margens da Castelinho, causou insatisfação
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Se mais de 
70% dos 

eleitores são 
assalariados, 

por que a 
maioria dos 

parlamentares 
é contra leis 

positivas 
para os 

trabalhadores?

Presença popular no poder 
A justiça social e 

a democracia plena 
ainda são projetos 
em construção em 
nosso Brasil. Mas é 
inegável que nosso 
país tem um novo 
horizonte à vista. 

A economia está 
crescendo e até su-
perando crises mun-
diais, novos empre-
gos são gerados, a 
renda começou a 
ser distribuída, in-
clusive por meio de 
programas gover-
namentais, como o 
Bolsa-Família. Há 
perspectivas de no-
vos investimentos 
em todos os estados 
do Brasil. Adquiri-
mos respeitabilidade 
internacional.

Mas tudo isso 
poderia ser poten-
cializado se houves-
se mais participação 
popular na política. 
Os alienados e aque-
les que usam o dis-
curso fácil de jogar 
a política e todos os 
políticos em uma 
vala comum, não 
contribuem para a 
evolução.

Muitas leis bené-
ficas aos trabalhado-
res surgem a partir 
de cidadãos que não 
se acomodam, jun-
tam-se a seus seme-
lhantes e partem para 
a luta em busca de 
melhorias coletivas.

trabalhadora?
Simples. Porque 

muitos trabalhado-
res preferem bater 
no peito ao dizer que 
detestam política e, 
na hora do voto, ele-
gem representantes 
dos patrões. E esses 
que votam contra si 
mesmos, normal-
mente são os que fa-
zem as críticas mais 
raivosas a respeito 
da atuação do Con-
gresso.

Outro que deu 
lição sobre a neces-
sidade de envolvi-
mento dos trabalha-
dores na política foi 
o economista Márcio 
Pochmann, que em 
palestra esta semana 
na Câmara de Soro-
caba (pág. 4) deu um 
“puxão de orelha” 
inclusive no movi-
mento sindical.

Ele disse que não 
basta os sindicatos 
levarem milhares de 
trabalhadores uma 
vez por ano a Bra-
sília para fazer pas-
seata em defesa de 
melhorias. Os repre-
sentantes dos patrões 
fazem pressão todos 
os dias nos Ministé-
rios, no Congresso. 
Por isso, os trabalha-
dores têm que lutar 
para estar presentes 
e influir nas instân-
cias de poder todos 
os dias também.
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CNM vai cobrar compromisso 
de Dilma para com metalúrgicos

A avaliação do di-
retor sindical metalúr-
gico de Sorocaba, Alex 
Sandro Fogaça, é que 
foi extremamente pro-
dutiva a Conferência 
Nacional de Política 
Industrial realizada pela 
Confederação Nacional 
dos Metalúrgicos da 
CUT (CNM) na semana 
passada.

“Foram criados gru-

pos setoriais de discus-
são sobre problemas e 
perspectivas nas auto-
peças, setor de bens de 
capital, siderúrgicas, 
eletroeletrônicos, etc.”, 
afirma Alex, que parti-
cipou da Conferência 
juntamente com outros 
três dirigentes locais: 
João Evangelista, Adil-
son Faustino, Valdeci 
Henrique e o economis-

ta Fernando Lima, da 
subseção do Dieese dos 
metalúrgicos de Soro-
caba.

Das discussões sur-
giu um documento que 
será entregue para a pré-
candidata a presidente 
Dilma Rousseff, para 
que ela assuma com-
promissos para com o 
ramo metalúrgico e os 
trabalhadores.

Paixão de Cristo reúne mil 
pessoas no Vitória Régia

Aproximadamente 
mil pessoas assistiram, 
no último domingo, à 
encenação da Paixão 
de Cristo no parque Vi-
tória Régia, zona norte 
de Sorocaba. O evento 
foi transferido de sexta 
para domingo devido às 
chuvas.

Organizado pela pas-
toral da juventude da 
paróquia Santa Maria 
dos Anjos há quase duas 
décadas, o evento é tra-
dição no bairro. Entre 
atores e pessoal de apoio 
a encenação mobilizou 
cerca de 40 pessoas.

“Gostaríamos de ter 

feito a encenação na 
sexta da Paixão, mas 
infelizmente não foi 
possível. Graças a Deus 
a transferência de data 
não causou prejuízos. O 
público se emocionou 
do mesmo jeito”, diz o 

diretor da apresentação, 
o metalúrgico Tiago Al-
meida do Nascimento.

A Paixão de Cristo 
do Vitória Régia conta 
com apoio do Sindicato 
dos Metalúrgicos.

É o caso da redução 
da jornada para 40 ho-
ras semanais, que já po-
deria ser lei, caso hou-
vesse maior politização 
dos trabalhadores. 

Em entrevista para 
o programa Canal Li-
vre da TV Bandeiran-
tes, no último domin-
go, o presidente Lula 
explicou que a redução 
da jornada não depen-
de de uma “canetada” 
dele. É uma decisão do 
Congresso Nacional. 
Ao presidente da Re-
pública cabe sancionar 
ou vetar o projeto.

Cabe aqui uma 
reflexão. Como em 
qualquer democracia, 
quem elege os depu-
tados e senadores que 
decidem no Congresso 
Nacional é a popula-
ção. Mas, se mais de 
70% dos eleitores são 
assalariados, por que a 
maioria dos parlamen-
tares é contrária as leis 
positivas para a classe 

As LER/DORT 
nossa maior epidemia!

Paulo Kaufmann*

Lesões por Esforços 
Repetitivos (LER) ou 
Distúrbio Ósteo-muscu-
lar Relacionados ao Tra-
balho (DORT) são ter-
mos que definem danos 
inflamatórios e/ou de-
generativos que afetam 
músculos, tendões, sinó-
vias, bursas, ligamentos 
e até nervos e ossos. 

O músculo produz 
força; movendo o ten-
dão, que puxa ossos, 
promovendo movimen-
tos ou sustentação de 
peso; as sinóvias e bur-
sas são como rolamen-
tos lubrificados. Essa 
energia que gera força 
e movimentos produz 
a riqueza do país e de 
alguns patrões. Quando 
muito exigido, sofre fa-
diga e danos; inflamam 
e desgastam, com dege-
neração.

Nas últimas décadas, 
com linhas de produção 
mais automatizadas, com 
novos equipamentos e 
ferramentas e com mais 
pressão por produção, 
enxugando o pessoal nas 
linhas, condenou-se a 
essa epidemia de casos, 
de aleijados, de sofre-
dores. Quem tem ou que 
entende de LER/DORT 
sabe: a dor crônica – a 
partir de duas semanas 
– atinge, invariavelmen-
te, o emocional. Como 
diz o professor titular 
da USP, Dr. Manoel Ja-
cobsen: depois de duas 
semanas com dor, só não 
fica louco quem (ou se) 
já era louco antes!

Para piorar, descum-
prindo Leis e princípios 
éticos, cada vez mais o 
INSS e os patrões não 
assumem a sua respon-
sabilidade pelo seqüe-
lado: estão ‘lavando as 

mãos’ (e desinfetando 
com álcool gel) e jogan-
do o lesionado feito ba-
tata quente.

Essa situação exige 
ainda mais consciência, 
mobilização, organiza-
ção e responsabilidade! 
Procure assistência logo 
no início, não espere 
agravar. Procure o sin-
dicato!

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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Thompson, ator da comunidade, interpreta Jesus crucificado



Os integrantes do CSE da 
Prysmian promovem neste sá-
bado, dia 10, às 9h e às 15h, 
duas plenárias para discutir al-
gumas questões relacionadas à 
vida dos trabalhadores, como 
melhoria no transporte, grade 
salarial e relacionamento inter-
no entre chefia e funcionários. 
O Sindicato fica na rua Júlio 
Hanser, 140, Lajeado, perto da 
rodoviária. Participe!
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Trabalhadores protestam na porta da Jabil
Os trabalhadores da 

Jabil, empresa de eletro-
eletrônicos em Sorocaba, 
fizeram um ato de protesto 
na porta da fábrica na ma-
nhã da última segunda, dia 
5, por descontentamento 
com medidas tomadas pela 
empresa. Os trabalhadores 
também aprovaram comu-
nicado de greve.

Entre as reclamações dos 
funcionários estão a posição 
intransigente da empresa 
em relação às negociações 
de PPR e o tratamento des-

respeitoso de alguns chefes 
com os funcionários.

“Além disso, a direção 
da empresa faz jogo de 
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Descontentes com comportamento da empresa, trabalhadores param e aprovam comunicado de greve

Karatê e música
O Clube de Campo dos 

Metalúrgicos em Sorocaba, 
que fica no Éden,  promove, 
neste domingo, a partir das 
13h, uma mostra de karatê. 
Em seguida o cantor Alexan-
dre Ferraz fará uma apresen-
tação musical. No repertório 
sucessos atuais do sertanejo 
universitário.

Plenária da Prysmian

Cartão do Metalúrgico
A partir deste sábado, dia 

10, não haverá mais plantão 
na sede do Sindicato em So-
rocaba para a troca de cartei-
rinhas de sócio. Quem ainda 
não trocou a antiga carteirinha 
pelo cartão do metalúrgico 
deverá fazê-lo de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h, na 
sede do Sindicato, na rua Jú-
lio Hanser, 140, Lajeado.  In-
formações: (15) 3334-5400.

PPR na Enertec
Os trabalhadores da Jo-

hnson Controls (Enertec) 
reprovaram, em assembléia 
realizada no último dia 5, pro-
posta de R$ 3,2 mil de PPR 
oferecida pela empresa aos 
funcionários. O Sindicato co-
municou a rejeição à empresa 
e aguarda novas negociações. 
A Enertec, fabricante de ba-
terias automotivas, fica na 
zona industrial de Sorocaba 
e emprega aproximadamente 
1,1 mil trabalhadores.

Feijoó defende fim do fator previdenciário em palestra
O vice-presidente da 

CUT Nacional, José Lopez 
Feijoó, defendeu o fim do 
fator previdenciário, ele-
mento que regula a conta-
gem de tempo de serviço 
para as atuais aposentado-
rias, e que alonga o tempo 
de trabalho e prejudica os 
trabalhadores com direito a 
se aposentar.

O Congresso analisa 
projeto que substitui o fator 
previdenciário pelo fator 

85/95, que diminuiria o tem-
po de serviço para aposenta-
doria com valor integral em 
até quatro anos. Mas não há 
consenso no Congresso para 
que a nova medida venha a 
ser aprovada.

Feijoó defendeu a derru-
bada do fator previdenciário 
em palestra proferida na sede 
do Sindicato, em Sorocaba, 
no último dia 31. Ele veio à 
cidade a convite da Amaso 
(Associação dos Metalúrgi-

Fusão entre Cooper e Danaher 
poderá gerar mais empregos

As multinacionais norte-
americanas Cooper Tools e 
Danaher, concorrentes na 
fabricação de ferramentas, 
anunciaram na semana pas-
sada uma fusão mundial en-
tre elas que poderá gerar mais 
empregos em Sorocaba.

Há 26 anos a Cooper 
mantém uma fábrica na ci-
dade. A Danaher, que só ti-
nha unidades de ferramentas 
manuais nos EUA e na Chi-
na, passa a ter, a partir de So-
rocaba, sua primeira fábrica 
na América do Sul.

A fusão formou uma 
joint venture, na qual cada 
empresa terá 50% de partici-
pação no controle. O nome 
da nova companhia deverá 
ser divulgado em breve.

Para a imprensa, o dire-
tor de marketing da Cooper, 
José Rocha Lopes, disse 
que a fusão deverá resultar 
em investimentos e novos 
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Cooper Tools e Danaher eram concorrentes na fabricação de ferramentas manuais e agora têm fábrica juntas em Sorocaba

empregos na fábrica local. 
A Cooper emprega 600 fun-
cionários.

A nova empresa vai co-
mercializar marcas líderes 
de ferramentas, como Allen, 
Apex, Belzer, Mayle, Lu-

fkin, Sata, Weller, Campbell, 
Jobx, K&F, entre outras.

“Diferente dos anos 90, 
quando fusão entre empre-
sas significava fechamento 
de fábricas e desemprego, 
desta vez a união entre as 

concorrentes deverá gerar 
novos postos de trabalho. 
Isso é muito positivo”, afir-
ma Adilson Faustino, dire-
tor de organização do Sin-
dicato dos Metalúrgicos e 
funcionário da Cooper. A direção da Bardella, de-

vido a um erro na elaboração 
do texto do acordo do PPR de 
2009, pagou a segunda parce-
la do benefício com valor in-
ferior até 50% do combinado, 
em alguns casos. A Comissão 
de PPR e o CSE na empresa 
pressionaram a direção da fá-
brica, que reconheceu o erro 
de interpretação e pagou o 
saldo restante na última se-
gunda-feira.

Pressão na Bardella

cos Aposentados de Soroca-
ba), que completou 15 anos 

em março.  O evento reuniu 
cerca de 150 pessoas.

Fo
gu

inh
o

Feijoó, ao lado de Ademilson Terto, fala sobre processo de aposentadoria

empurra-empurra com o 
Sindicato e os trabalhado-
res. Você liga aqui eles di-
zem que é com a matriz [em 

Betim MG], aí você liga lá, 
ninguém atende”, reclama o 
sindicalista metalúrgico Jo-
selito Mansinho.



Dilma sobe de novo e empata com Serra
A ex-ministra chefe da 

Casa Civil e pré-candidata 
do PT à Presidência da Re-
pública, Dilma Rousseff, 
subiu pela terceira vez 
consecutiva nas pesquisas 
e empatou tecnicamen-
te com o ex-governador 
de São Paulo José Serra 

(PSDB), também pré-can-
didato à Presidência.

Segundo a pesquisa do 
instituto Vox Populi, Dilma 
tem agora 31% das inten-
ções de votos, contra 34% 
do tucano. Como a margem 
de erro é de dois pontos per-
centuais para mais ou para 

menos, ambos estão empa-
tados tecnicamente.

O resultado mostra que 
Dilma subiu nas pesquisas 
pela terceira vez consecu-
tiva.  Em novembro do ano 
passado Serra tinha 36% 
das intenções de voto e Dil-
ma 19%. Em janeiro Serra 
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Em uma palestra recheada 
de estatísticas sócio-econô-
micas sobre a história, o pre-
sente e as perspectivas para o 
futuro do Brasil, o economista 
Márcio Pochmann esclareceu 
que a atração de empresas e 
de investimentos financeiros 
significam apenas crescimen-
to econômico, e não desen-
volvimento.

A palestra foi destaque no 
seminário “Desenvolvimento 
Regional e Inclusão Social”, 
realizada na Câmara de Vere-
adores na segunda-feira, dia 5, 
por iniciativa do vereador Izí-
dio de Brito (PT).

Pochmann ressaltou que 
o desenvolvimento se ca-
racteriza pelo crescimento 
aliado ao bem-estar social, 
com políticas públicas nas 

‘Crescimento sem bem-estar 
social não é desenvolvimento’

áreas de infra-estrutura, saú-
de, educação, distribuição de 
renda, preservação ambiental 
e sociabilidade. “Desenvolvi-
mento regional é pensar o que 
se espera de Sorocaba não so-
mente para agora, mas para as 
próximas décadas”, afirmou.

Erros do passado
“Não podemos repetir os 

erros das décadas de 30 e 70, 
quando o Brasil foi um dos 
países que mais cresceu no 
mundo, mas não distribuiu 
riquezas. Não teve horizonte 
democrático. Excluiu os tra-
balhadores do planejamento 
e das discussões. Assim, con-
tinuamos sendo campeões de 
desigualdade social”, ensinou.

Para o economista, o de-
senvolvimento pressupõe 

CUT é líder
A Central Única dos Traba-

lhadores (CUT) é a líder no ín-
dice de representatividade das 
centrais sindicais. De todos os 
trabalhadores  associados a sin-
dicatos filiados a alguma cen-
tral no Brasil, 38,23% são filia-
dos à CUT. A segunda colocada 
é a Força Sindical com 13,71%, 
quase três vezes menor. Os da-
dos fazem parte de um relatório 
divulgado recentemente pelo 
Ministério do Trabalho.

Sindicalistas da CUT de 
Sorocaba realizaram na últi-
ma quinta, dia 1º, uma pan-
fletagem contra os preços 
dos pedágios nas rodovias 
paulistas. A distribuição dos 
impressos aconteceu das 6h 
às 9h na praça de pedágio 
do km 74 da rodovia Cas-
tello Branco.

Muitos motoristas ma-
nifestaram apoio às críticas 
da CUT a respeito das ta-
rifas cobradas nas estradas 

estaduais.
A panfletagem foi articu-

lada pela CUT/SP e aconte-
ceu em diversas cidades do 
estado na mesma data.

“Queremos que o gover-
no do estado repense a polí-
tica de concessão nas rodo-
vias. Os pedágios são muitos 
e os preços são abusivos. E o 
governador Serra [afastado 
para concorrer à Presidên-
cia] anunciou reajustes para 
julho e construção de 60 

CUT faz panfletagem na Castello 
Branco contra preços de pedágios
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Os impressos foram entregues aos motoristas na praça do km 74 da Castello

Rock em Piedade
Uma mostra de rock bene-

ficente movimentou a sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
Piedade na tarde do último dia 
28. O evento, animado pelas 
bandas  Wild Agel, Black Rose, 
Galaxy e Mystteria, reuniu 
centenas de jovens de Piedade 
e região e arrecadou 200 litros 
de leite. A arrecadação foi doa-
da à APAE do Município.

Mais cursos
A escola RH Treinare, que 

mantém parceria com o Sindi-
cato, está com inscrições abertas 
para nove cursos: metrologia, 
leitura e interpretação de dese-
nho, inspetor de qualidade, pro-
cessos de soldagem, operador de 
empilhadeiras, caldeiraria, siste-
ma Toyota de produção, progra-
mação de CNC e ponte rolante. 
Descontos especiais para sócios 
e dependentes. Mais informa-
ções pelo (15) 3012-4800.

O Senado aprovou, dia 30, 
a ratificação da Convenção 151 
que garante negociação salarial 
para servidores públicos. Ela 
faz parte da agenda positiva do 
movimento sindical, que ainda 
cobra aprovação da PEC 231 
(redução da jornada); a valo-
rização do salário mínimo; a 
ratificação da Convenção 158, 
que proíbe a demissão imoti-
vada; a regulamentação da ter-
ceirização; o fim do fator pre-
videnciário e projeto que puna 
o trabalho escravo.

Senado vota a 151

caiu para 34% e Dilma 
atingiu 27%. Nesta, Serra 
permaneceu com 34% e 
Dilma subiu 4 pontos per-
centuais e chegou a 31%.

A pesquisa foi enco-
mendada pela Rede Ban-
deirantes e divulgada no 
último sábado, dia 3.

Afirmação é do economista Márcio Pochmann, em palestra na Câmara de Sorocaba nesta segunda

Quem é Pochmann
Márcio Pochmann (foto) 
é doutor em economia e 
livre-docente da Unicamp, 
presidente do Ipea (Institu-
to de Pesquisa Econômica 
Aplicada) e autor de vários 
livros, entre os quais De-
senvolvimento e Perspec-
tivas Novas para o Brasil e 
O Emprego no Desenvolvi-
mento da Nação.

Participaram do seminário, na Câmara de Sorocaba, o 
deputado estadual Hamilton Pereira (PT), o presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos, Ademilson Terto, a secretária 
municipal de Cidadania, Maria José Lima (Mazé) e o verea-
dor Rozendo (PV), além de representantes de sindicatos de 

construir políticas públicas 
através do diálogo. “O de-
senvolvimento não pode ser 
feito só pelo poder executivo. 
Tem que envolver a socieda-
de, identificar os diferentes 
saberes dos grupos sociais. 
Deve ter participação do po-
der Legislativo e segmentos 

sócio-econômicos”.
Na semana passada, o pre-

feito Vitor Lippi anunciou a 
criação de um núcleo de de-
senvolvimento regional que 
deverá ser formado por prefei-
tos da região. Não há previsão, 
por enquanto, de envolvimen-
to da sociedade.

diversas categorias profissionais. O seminário foi presidido 
pelo vereador Izídio (PT), que criticou a falta de representa-
ção dos empresários (Ciesp) e do Sebrae no evento.

A próxima reunião sobre o tema será dia 13 de abril, às 
10h, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em Sorocaba.

Participações

novas praças de cobrança”, 
afirmou Evanildo Amâncio, 

coordenador da subsede re-
gional da CUT.
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Eleições 2010Sindicalização continua
A equipe de sindicalização 

do Sindicato visita cinco em-
presas até o final desta sema-
na. Nesta quarta a visita será 
na Wobben e Seco Tools, na 
quinta a equipe vai à Nipro e 
na sexta as empresas visitadas 
serão Antenas Vital (Parque  
Novo Mundo) e América do 
Sul. Todas ficam em Sorocaba. 
O cadastro de sindicalização 
é feito sempre nos intervalos 
para refeições. 


