
Sindicato convida metalúrgicoS  
para 1º de maio na Sede
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Este ano, no 1º de Maio, o estacionamento da sede do Sindicato voltará a reunir a categoria para uma festa de confraternização

Este ano, os metalúrgi-
cos e familiares vão come-
morar o Dia do Trabalhador 
na sede do seu Sindicato, 
em Sorocaba. A entrada 
será gratuita.

A partir das 9h, o públi-
co vai contar com serviços 
gratuitos, como orientação 
jurídica, exame de glicemia, 
corte de cabelo, brinquedos 
para crianças, ginástica, en-
tre outras atrações. No pe-
ríodo da tarde começam as 
atrações musicais, com DJ 
Marcos Alves, Mochileiros 
do Tibet, Ó do BGÓ, Rosan 
e Ricardo e Osmarzinho dos 
Teclados. PÁG. 3 

Semana de prevenção a acidentes de trabalho será de 1 a 7 de maio
O Sindicato dos Meta-

lúrgicos convida a catego-
ria toda, especialmente ci-
peiros, membros de outras 
comissões de fábricas e 

técnicos de segurança, para 
participarem da 6ª Semana 
Municipal de Prevenção 
a Acidentes de Trabalho 
(Sempat) de Sorocaba. 

Confira a programação 
completa da Sempat 2010, 
inclusive passeio ciclístico 
Pedala Trabalhador, com 
sorteio de prêmios, na PÁG. 4.

Os trabalhadores da re-
cém inaugurada empresa 
Case, em Sorocaba, partici-
param nesta terça, 27, de uma 
assembléia de mobilização 
para conquistar um progra-
ma de participação nos re-
sultados (PPR) proporcional 
ao tamanho e à importância 
da empresa. 

Metalúrgicos da Case já se mobilizam por PPR
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Após quase 10 anos fechada, a Case voltou à produzir em Sorocaba este ano

Juventude 
discute trabalho 

e política

Redução da jornada e participação 
política foram temas do 4ª Encontro 
da Juventude Metalúrgica da região de 
Sorocaba no domingo, 25.

Metso vai pagar 
R$ 600 mil por 
danos morais à 
coletividade

Demitido há 
10 anos pela 
Enertec  volta 
para a fábricaTambém nesta edição: informações sobre 

PPR na Dental Morelli, Inser, Moura e Jabil

PÁG. 3 

PÁG. 2 

PÁG. 2 

PÁG. 4 
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Os 
trabalhadores 
conscientes, 
aqueles que 

acompanham a 
vida política e 
econômica do 
país têm, com 
certeza, várias 
conquistas a 
comemorar. 

Dia do Trabalhador
Neste 1° de Maio 

comemora-se o Dia 
do Trabalhador. 
Muitos, como sem-
pre, vão se queixar 
do país. Dizer que 
não tem nada para 
se comemorar, etc 
e tal. Mas somente 
os pessimistas e os 
desinformados de-
verão usar o lamen-
to para celebrar a 
data.

Os trabalhado-
res conscientes, 
aqueles que acom-
panham a vida po-
lítica e econômica 
do país têm, com 
certeza, várias con-
quistas a comemo-
rar. A primeira delas 
é saber, e perceber, 
que há sete anos o 
Brasil é governado 
por um represen-
tante legítimo da 
classe trabalhado-
ra. A segunda é sa-
ber que este gover-
nante representou e 
muito bem a nossa 
classe.

Ao longo destes 
sete anos, o gover-
no do trabalhador 
criou mais de 12 
milhões de empre-
go. Para este ano a 
perspectiva é que 
sejam criados mais 

como o Bolsa-
Família, Pro-Uni, 
Minha Casa Minha 
Vida,  Luz Para To-
dos e Agricultura 
Familiar. Este mes-
mo governo ainda 
pagou a dívida ex-
terna, emprestou 
dinheiro ao FMI e 
fez o Brasil ganhar 
respeito em todo o 
mundo.

Estes são alguns 
dos motivos que 
farão o trabalhador 
consciente come-
morar o Dia do Tra-
balhador neste ano. 
E fará, também, o 
mesmo trabalha-
dor, refletir sob 
qual governo ele 
deseja estar no 1° 
de Maio do ano que 
vem. Se ele quer 
continuar com um 
representante legí-
timo da sua classe 
no poder, que tão 
bem governou o 
Brasil, ou se quer 
voltar a ter um re-
presentante da elite 
brasileira, que go-
vernou o país desde 
o seu descobrimen-
to, mas sempre em 
benefício dos ricos, 
sem se importar 
com a classe traba-
lhadora.
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Ministério Público pune Metso 
por acidentes de trabalho

A Metso, fabricante 
de equipamentos insta-
lada em Sorocaba, será 
obrigada a investir R$ 
600 mil em projetos e 
programas voltados à 
segurança e à saúde dos 
trabalhadores do muni-
cípio.

A obrigação foi exi-
gida recentemente pelo 

Mistério Público do 
Trabalho (MPT) como 
reparação por danos 
morais causados pela 
Metso à coletividade.

Em investigação, 
o MPT constatou ir-
regularidades que re-
sultaram em acidentes 
graves na fábrica. No 
segundo semestre de 

2008 houve 4 acidentes  
registrados na Metso. O 
saldo foi de dois mor-
tos, um paraplégico e 
um mutilado.

O compromisso da 
Metso com os projetos 
consta em um Termo 
de Ajuste de Conduta 
(TAC) que a empresa 
firmou com o MPT.

2 milhões de postos 
de trabalho.

O aumento do 
poder de compra do 
salário mínino, que 
pulou de 70 para 
quase 300 dólares, a 
política de inclusão 
social que retirou 
mais de 20 milhões 
de pessoas da misé-
ria e o aumento real 
no piso salarial dos 
metalúrgicos em cer-
ca de 18% são outros 
pontos relevantes do 
governo do trabalha-
dor.  

Além disso, o go-
verno da nossa classe 
baixou os juros, deu 
crédito para os mais 
pobres, reduziu im-
postos para impedir a 
instalação da crise no 
Brasil e ainda criou 
diversos programas 
de inclusão social, 

28 de abril - dia mundial em memória das 
vítimas de acidentes e doenças do trabalho
Paulo Kaufmann*

Este dia é referência 
para a luta por menos 
acidente e mais saúde. 
No Brasil, desde 2005 
ocorrem manifestações, 
a cada ano maiores. 
Neste ano estamos pro-
movendo, com outras 
entidades, o Grande 
Ato Não Somos Bata-
ta Quente! É dito pelo 
INSS “te vira com o pa-
trão” e pelo patrão “vá 
procurar teus direitos”. 
Não aceitamos nenhum 
desses “conselhos”!

O INSS, o SUS, a 
DRT, a Vigilância de-
vem atuar prevenindo, 
recuperando e prote-
gendo a saúde. Para 
as vítimas, deve haver 
compensação e respeito 
ao sofrimento. No mun-
do real a dor das lesões 
limita o trabalho e a 
conquista de emprego.

A empresa deve pa-
gar o custo de suas ví-
timas, assim vai preve-
nir. Contudo, enquanto 
a confiança do mau 
patrão na ‘justiça’ é re-
velada pela frase: “vá 
procurar teus direitos”, 
dificilmente veremos 
mudanças importantes.

Assim, o protesto é 
para não produzir “bata-
tas quentes”! E, se pro-
duzirem, que “segurem 
a batata”! O protesto é 
por mais Justiça, mais 
Saúde e Cidadania.

Curta História: 
em 28 de abril de 1914 
houve uma lei de inde-
nização por acidente 
de trabalho no Canadá. 
Desde 1990 sindicatos 
relembram essa data, 
incorporada, em 1996, 
pela Confederação In-
ternacional dos Sindi-
catos Livres (CISL). 

Em 2003 a OIT oficia-
lizou-a, também na luta 
por melhores condições 
de trabalho. No Brasil, 
nos últimos 5 anos te-
mos mobilizado.

Ato dia 30, 6ª. feira, 
em São Paulo, fechan-
do a semana de lutas e 
prenunciando o Dia do 
Trabalho – 1º. de Maio.

*Dr. Paulo Roberto 
Kaufmann, médico do 
trabalho do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Soroca-
ba, é Diretor do Instituto 
Síntese Saúde e Trabalho.

ARTIGO

Juventude metalúrgica 
se reúne em Sorocaba

A redução da jorna-
da de trabalho e a par-
ticipação da juventude 
na política foram al-
guns dos temas debati-
dos no 4° Encontro da 
Juventude Metalúrgica 
de Sorocaba e região, 
realizado no último do-
mingo, 25, na sede do 
Sindicato, em Soroca-
ba.

“A participação da 
Juventude é fundamen-
tal na organização tra-
balhista e política de 
qualquer país”, diz o 
sindicalista e coordena-
dor do encontro, Lean-
dro Soares, o Perninha.

Além dos deputados 
Hamilton Pereira e Vi-
centinho, participaram 
do encontro o vereador 
Izídio de Brito e repre-
sentantes dos deputados 
Paulo Teixeira e Van-

derlei Siraque, todos do 
PT. Wellington Messias 
Damasceno, da Juven-
tude Metalúrgica do 
ABC e da FEM/CUT 
também participou do 
evento.
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O encontro foi no auditório Wilson Fernando da Silva, o Bolinha
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Se os trabalhadores da Vi-
max, em Piedade, quiserem 
ver seus salários corrigidos e 
o plano médico e o vale-cestas 
melhorados deverão se manter 
unidos. O alerta é da diretoria 
do Sindicato, que enfrenta di-
ficuldades em dialogar com a 
fábrica. “Em plenária recente 
os trabalhadores reafirmaram 
que querem esses benefícios. 
Como a empresa teima em não 
atendê-los, será preciso muita 
união para se obter conquis-
tas”, diz o diretor sindical Ge-
raldo Camargo. 
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Sindicato alerta trabalhadores sobre a necessidade de união
O presidente do Sindi-

cato, Ademilson Terto da 
Silva, liderou assembléia 
na portaria da Case, na ma-
nhã de terça, 27, para aler-
tar os trabalhadores sobre 
a necessidade de união de 
todos para se avançar em 
conquistas, entre elas o 
PPR de 2010. 

 “Se não houver união 
[dos trabalhadores], não 
vamos chegar nem perto do 
PPR da Dana e da Enertec”, 
alerta o presidente. Ambas 
as empresas negociaram 

PPR acima de R$ 3 mil.
A Case já enviou propos-

ta [ainda sem valor] sobre a 
negociação de PPR. “Mas 
nós queremos democrati-
zar a discussão. Não somos 
sindicato-cartório apenas 
para assinar proposta pron-
ta da empresa”, completa o 
diretor sindical Alex San-
dro Fogaça.

No último dia 19 os 
trabalhadores da Jimenez 
aprovaram PPR 13% supe-
rior ao ano passado. Terça, 
27, funcionários da Dental 
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Assembléia na Case durou 30 minutos e alertou trabalhadores a se unirem 

União na Vimax

PPR na Jabil
O Sindicato se reúne nesta 

quarta, dia 28, com a direção 
da Jabil para discutir a agenda 
de negociação do PPR de 2010. 
“A reunião vai dar o ponta-pé  
inicial nas negociações. Mas 
o que vai definir mesmo será 
a mobilização dos trabalha-
dores”, diz o diretor sindical 
Adilson Faustino, o Carpinha.

 

Confira a programação do 1º de Maio

Das 9h às 13h
• Orientações jurídicas (Trabalhista e Cível);
• Exames: glicemia e pressão arterial
• Corte de cabelo e maquiagem
• Massagens e Ginástica laboral
• Exposição de fotos e exibição de filmes da categoria          
   metalúrgica
• Brinquedos e brincadeiras: Cama elástica, piscina de  
   bolinhas, pintura facial, algodão doce e pipoca

Períodos Tarde/Noite

13h - DJ Marcos Alves e convidados
17h - Mochileiros do Tibet
18h - Ó do BGÓ

Dia do Trabalhador terá 
atrações na sede do Sindicato

Os metalúrgicos, familia-
res e demais trabalhadores 
da região estão convidados 
para o 1º de Maio na sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba neste sábado, a 
partir das 9h. A entrada é gra-
tuita.

No período da manhã, o 
público vai contar com ser-
viços gratuitos, como orien-
tação jurídica, exame de 
glicemia, brincadeiras e brin-
quedos para crianças, ginásti-
ca, entre outras.

A partir das 13h começam 
as atrações musicais, com DJ 
Marcos Alves, Mochileiros 
do Tibet, Ó do BGÓ, Rosan 
e Ricardo e Osmarzinho dos 
Teclados.

Ao longo do dia, também 
haverá exibição de filmes e 
vídeos no CineMetal (confira 
programação nesta página).

Além de comemorar o 

Dia do Trabalhador, o even-
to no Sindicato vai divulgar 
a campanha da CUT “Reduz 
para 40 que o Brasil Aumen-
ta”, em defesa da redução da 
jornada de trabalho de 44h 
para 40h semanais.

A proposta de emenda 

constitucional (PEC 231/95) 
que trata da redução da jor-
nada tramita na Câmara dos 
Deputados há 14 anos. Mas 
devido à resistência de de-
putados da bancada patronal, 
ainda não há data para a pro-
posta ser votada.

“A pressão popular, es-
pecialmente em um ano 
eleitoral, podem mudar esse 
quadro e forçar os deputados 
a votarem a PEC”, afirma 
Ademilson Terto da Silva, 
presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos.

Os trabalhadores da fabri-
cante de baterias Moura, em 
Itapetininga, conquistarão 
seu primeiro PPR este ano. 
No último dia 19, em reunião 
com a direção do Sindicato, 
representantes da empresa 
acertaram uma agenda de ne-
gociação para o pagamento 
do benefício aos cerca de 220 
funcionários. “A disposição 
de luta dos trabalhadores será 
fundamental para que a em-
presa também pague o PPR, 
como fazem suas concorrentes 
na região”, diz o sindicalista 
Adilson Faustino, o Carpinha.

Reunião com a Moura

Morreli também aprovaram 
PPR R$ 570 acima do valor 
do ano passado. 

Nesta, quarta-feia, dia 
28, a assembléia de PPR 
será na Inser. 

Sábado, 1º de Maio, no Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba
19h30 – Rosan e Ricardo – Sertanejo Universitário
21h - Osmarzinho dos Teclados e Irene – Bailão

E mais!
Cine Metal: 
10h Linha de Montagem,
12h A Classe Operária vai ao Paraíso
14h Mandel
16h Che 

Parceiros: F.I.B (Faculdades Integradas Brasileiras); Ins-
tituto  Akemy  3016-9842; Lubel Movéis para Cabeleirei-
ros 3018-6681; Contém 1g; ADS (Associação de Diabe-
tes de Sorocaba); Qualifica - Cursos Profissionalizantes e 
Sanamed.

Academia no clube
O Clube de Campo dos 

Metalúrgicos, no Éden, em 
Sorocaba, ganha, a partir do 
próximo dia 2, uma academia 
de ginástica para atender só-
cios e dependentes. A cerimô-
nia de inauguração do dia 2, 
marcada inicialmente para às 
9h, será às 11h.

O funcionamento será de 
quarta à sexta das 9h às 22h. 
Aos sábados e domingos o 
funcionamento será das 9h às 
19h. A avaliação física é gra-
tuita e a mensalidade custará 
apenas R$ 10.

CASE



Meio Ambiente
Aconteceu no último dia 23 

de abril a 1ª reunião do Comde-
ma de Sorocaba (Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento do 
Meio Ambiente).  O Comdema 
é um órgão colegiado com ca-
ráter consultivo, deliberativo e 
de assessoramento da Prefei-
tura em questões relativas ao 
Meio Ambiente. O diretor sin-
dical Alex Sandro Fogaça é o 
representante do Sindicato dos 
Metalúrgicos, que tem uma ca-
deira no conselho.
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O Sindicato dos Meta-
lúrgicos está apoiando este 
ano a 6ª Sempat (Semana 
Municipal de Prevenção 
a Acidentes de Trabalho), 
realizada pela prefeitura de 
Sorocaba e pelo Centro de 
Referência em Saúde do 
Trabalhador. A programa-
ção, bastante diversificada, 
vai de 1 a 7 de maio.

As atividades da Sem-
pat acontecerão em diver-
sos locais de Sorocaba. As 
palestras serão no auditório 
da Fundação Ubaldino do 

Semana de Prevenção a Acidentes 
de Trabalho começa no sábado

Amaral (FUA). No dia 2 
haverá um passeio ciclístico 
no qual os metalúrgicos vão 
participar em bloco (veja 
programação nesta página).

A diretoria do Sindicato 
orienta aos metalúrgicos a  

O operador de máquinas 
Antônio José da Silva, 42 
anos, foi reintegrado ao qua-
dro de funcionários da John-
sons Controls [Enertec], no 
último dia 23. Ele havia sido 
demitido há 10 anos.

A fábrica, instalada na 
zona industrial de Sorocaba, 
contratou Antônio em 1993.  
Em dezembro de 1999, de-
pois de ter sofrido um aci-
dente de trabalho e perdido 
o movimento em dois dedos 

da mão esquerda, a empresa 
o dispensou.

Antônio, sindicalizado, 
moveu ação judicial via 
Sindicato, pedindo a rein-
tegração, e ganhou a cau-
sa. “Agora espero comprar 
minha casinha e realizar o 
sonho da família”, disse, 
minutos antes de entrar para 
fábrica depois de 10 anos.

Além de recuperar o em-
prego, Antônio será indeni-
zado.

Justiça reintegra funcionário demitido havia 10 anos
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Antonio passa pela catraca da Enertec, acompanhado de representante da justiça

Adm. e AutoCad
Estão abertas, na sede de 

Sorocaba, inscrições para cur-
sos na área de administração e 
de AutoCad 2D. Os cursos têm 
valores especiais para sócios e 
dependentes.  Na área admi-
nistrativa há cursos de Depar-
tamento de Pessoal, Auxiliar 
Administrativo e Telemarke-
ting. A carga horária é de 40 
horas. Já o curso de AutoCad 
2D é de 32 horas. Informações 
pelos telefones: (15) 3016-
8641/3334-5428/8116-1812

O Sindicato dos Metalúrgi-
cos lança no próximo dia 7, às 
19h, na sede de Sorocaba, seu 
novo site e uma cooperativa de 
crédito mútuo para atender aos 
sócios. O novo site, que conti-
nuará com o mesmo domínio: 
www.smetal.org.br, terá uma sé-
rie de novidades, entre elas  um 
campo para publicação gratuita 
de classificados. A cooperativa 
atenderá os sócios com juros 
menores que os de mercado.

Site e cooperativa

participarem do maior nú-
mero possível de atividades 
da Sempat, especialmente 
cipeiros e técnicos de segu-
rança.

“A informação e o deba-
te a respeito de segurança e 

saúde no ambiente de traba-
lho são tão importantes para 
a prevenção quanto equipa-
mentos protetores”, afirma 
Jesael Anhaia, coordenador 
da secretaria de saúde do 
Sindicato dos Metalúrgicos.

ENERTEC

Programação 6ª Sempat
1 de maio - Exposição de 
desenhos e fotos e apresen-
tações do Boneco Zequinha 
e dos alunos do Colégio Ta-
bleau – A partir das 16h, no 
Sorocaba Shopping

2 de maio - Passeio Ciclís-
tico - Pedada Trabalhador 
- Saída às 8h na Praça do 
Trabalhador, Jardim San-
dra. Percurso: ciclovia da 
av. Dom Aguirre (haverá 
sorteio de prêmios)

De 3 a 6 de maio - Pales-
tras no Auditório da FUA 
(jornal Cruzeiro do Sul); 

Credenciamento às 19h e 
palestra às 20h – apresenta-
ção do grupo Aboio às 19h

Dia 3  - Intersetorialidade 
e a Saúde do Trabalhador, 
com Dr. Koshiro Otani – 
Secretaria de Estado da 
Saúde

Dia 4 -  Abordagem de Se-
gurança com foco Compor-
tamental, com Luiz Roberto 
B. da Silveira – Pós gradua-
do em segurança do trabalho

Dia 5 -  Meio Ambiente do 
Trabalho e a Responsabi-

lidade do Profissional em 
Saúde e Segurança Ocupa-
cional, com Dr. Silvio Bel-
tramelli Neto - Procurador 
do Trabalho 15º PRT;

Dia 6 - A Saúde do Traba-
lhador como Direito Social, 
com Rogério de Jesus San-
tos – Sind. Técnicos Segu-
rança SP

7 de maio - Encerramen-
to - entrega de certificados; 
Auditório da FUA (jornal 
Cruzeiro do Sul); as 19h, 
apresentação musical grupo 
Quitanda

Passeio 
Ciclístico

Os metalúrgicos vão 
se concentrar na sede do 
Sindicato às 7h30 do dia 
2 para participar do Pe-
dala Trabalhador. Quem 
chegar à concentração até 
as 7h45 ganha uma cami-
seta exclusiva para parti-
cipar do passeio.

Carteirinhas aos sábados
A partir do próximo dia 8 os 

sócios do Sindicato e seus de-
pendentes que ainda não troca-
ram suas carteirinhas pelo car-
tão metalúrgico poderão fazer a 
troca também aos sábados, das 
8h às 12h.  A sede do Sindicato 
em Sorocaba fica na rua Júlio 
Hanser, 140, Lajeado, perto da 
rodoviária. Durante a semana 
a troca continua normalmente 
das 8h às 18h. Mais informa-
ções pelo telefone 3334-5400.

Sindicalização
Confira as visitas da equi-

pe de sindicalização dos me-
talúrgicos nos próximos dias. 
Quarta, dia 28: Sorobreak 
e Eng Press; Quinta, dia 29: 
Jabil; Sexta, dia 30: Lusam e 
Siel.

A sindicalização acontece 
nos intervalos de refeições. Fi-
que sócio e fortaleça sua cate-
goria profissional.


