sindicato lança novo site e
cooperativa de crédito nesta sexta
Toda a categoria está convidada para o evento, que começa às 19h, na sede de Sorocaba

PÁG. 2
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Metalúrgicos se
destacam em
passeio ciclístico

FESTA DO TRABALHADOR
1º de Maio leva mais de 4 mil pessoas à sede do Sindicato
Durante quase 14 horas de programação, mais
de quatro mil trabalhadores e familiares participaram das atividades do

1° de Maio promovido pelo
Sindicato dos Metalúrgicos, na sede de Sorocaba,
no último sábado.
O público, inclusive cen-

tenas de crianças, contou
com prestação de serviços
e atrações musicais que
buscaram valorizar artistas da região. PÁGs. 3 a 6

Ciclistas percorreram a marginal Dom Aguirre e premiação foi no parque das Águas

A equipe de 100 metalúrgicos que participou domingo, dia 2, do passeio ciclístico “Pedala Trabalhador”,
recebeu troféu de maior grupo organizado. O passeio fez
parte da programação da 6ª

Sempat (Semana Municipal
de Prevenção de Acidentes
de Trabalho) realizada pela
prefeitura de Sorocaba, com
apoio do Sindicato. As atividades da Sempat vão até o
PÁG. 7
dia 7 de maio.

Lideranças políticas
e sindicais do Brasil e de
outros países da América
Latina que participaram
do ato da CUT no dia 1º de

maio, em São Paulo, fizeram uma retrospectiva dos
7 anos do governo Lula.
Milton Nascimento (foto)
foi uma das atrações.

PÁG. 3

O Sindicato dos Metalúrgicos realizou dia 29
uma assembléia de mobilização na Flextronics,
em Sorocaba. O tema foi

PÁG. 8

a necessidade de união
dos funcionários para
conquistar a redução da
jornada de trabalho para
40 horas semanais.

Foguinho

PÁG. 7

Foguinho

Roberto Parizotti

CUT avalia governo Lula Trabalhadores da Flextronics se Após protesto, Honeywell
mobilizam por jornada menor melhora proposta de PPR
no Dia do Trabalhador

Os trabalhadores da
Honeywell (antiga Jurid)
pararam a produção por
cinco horas na manhã do
último dia 30. Foi o su-

PÁG. 8

ficiente para a empresa
melhorar a proposta de
participação nos resultados que vinha negociando com o Sindicato.
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O Sindicato dos
Metalúrgicos
de
Sorocaba, em nível local e regional,
promoveu no último dia 1° de maio a
Festa do Trabalhador. Além de proporcionar diversão
e lazer aos trabalhadores e familiares, o Sindicato não
abriu mão de levar
às pessoas palavras
de reflexão sobre
a importância da
classe trabalhadora
no cenário político,
econômico e social
do Brasil atual.
Em São Paulo,
no Memorial da
América
Latina,
com a presença do
presidente Luiz Inácio Lula da Silva
e da pré-candidata
dos trabalhadores a
Presidente, Dilma
Rousseff, a festa do
1° de Maio seguiu a
mesma direção, mas
de forma ampliada.
Além de um comparativo que mostrou os inúmeros
avanços do governo Lula em relação
ao governo anterior
do tucano Fernando
Henrique Cardoso,
o 1° de Maio da capital chamou a atenção dos trabalhadores pela importância
da continuidade de

As reflexões
do último
1° de Maio
mostraram,
portanto,
que a
decisão
é sua,
trabalhador!
um governo popular,
que representa o povo,
para que o Brasil continue a crescer com
distribuição de renda.
Em nenhum momento dos 510 anos
de história, a política
brasileira foi tão favorável aos trabalhadores como agora.
Os discursos das lideranças em São Paulo
apontaram, também, a
necessidade do Brasil
liderar um projeto democrático-social para
toda a América Latina.
E esse projeto só será
possível se os trabalhadores, nas eleições
de outubro, optarem
pela continuidade do
projeto começado por
Lula, como o apoio do
povo, em 2003.
Entre alguns feitos
do projeto comandado por Lula estão a
geração de 12 milhões
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de empregos, o pagamento da dívida
externa, o empréstimo de 14 bilhões
de dólares para o
FMI (Fundo Monetário Internacional),
a queda dos juros,
a abertura de novos
mercados para a exportação, o fortalecimento do mercado
interno, a liberação
de crédito para as
classes C e D, a retirada de mais de 20
milhões de pessoas da miséria, entre
outros avanços sociais.
No dia 3 de outubro os trabalhadores terão, em suas
mãos, a decisão de
continuar com a
construção de um
país que se prepara
para se tornar umas
das maiores potências mundiais, com
liderança suficiente
para rediscutir os
velhos
conceitos
econômicos e sociais impostos pelos
norte- americanos e
europeus ao longo
dos últimos séculos;
ou, simplesmente,
optar pelo retorno da
elite ao poder.
As reflexões do
último 1° de Maio
mostraram, portanto, que a decisão é
sua, trabalhador!
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Lançamento será nesta sexta, às 19h; toda a categoria está convidada
O Sindicato dos Metalúrgicos lança nesta
sexta-feira, dia 7, às
19h, na sede de Sorocaba, um novo site na
internet e também uma
cooperativa de crédito
para trabalhadores sindicalizados da categoria.
Todos os metalúrgicos e
familiares estão convidados para o evento.
O novo site terá o
mesmo endereço do
atual: www.smetal.org.
br. Entre as novidades
estão seção de vídeos,
manchetes
rotativas,
classificados gratuitos,

comentários de visitantes sobre as matérias e
artigos, ferramentas de
twitter, entre outras.
“O novo site, além
de mais moderno e com
mais ferramentas, vai
agilizar a comunicação
do Sindicato com a categoria e a sociedade e
ainda receberá comentários e denúncias dos
internautas”, explica
Adilson Faustino, diretor de comunicação do
Sindicato.
Já a cooperativa de
crédito é uma parceria
entre os Sindicatos dos

Metalúrgicos de Sorocaba e do ABC e vai
oferecer crédito a juros menores que os de
mercado aos sindicalizados.
“Diferente dos bancos, que tem o lucro
como objetivo, a cooperativa tem caráter
social, dialoga com os
cooperados, prioriza a
distribuição de renda
e o desenvolvimento
econômico”,
afirma
João Evangelista de
Oliveira, diretor administrativo do Sindicato
e da cooperativa.
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Banco de Alimentos ganha
31 t. de feijão, frutas e legumes
O Banco de Alimentos de Sorocaba ganhou
na última semana 31
toneladas de alimentos.
Os produtos – feijão,
frutas e legumes - serão
repassados a 115 entidades cadastradas, que
serão responsáveis pela
entrega das doações às
famílias carentes.
Do total das doações,
11 toneladas – melões,
abobrinhas e cenouras
- vieram do Banco de
Alimentos de São Paulo
e já foram entregues às

famílias. O feijão, que
totaliza 20 toneladas,
foi doado pela Conab
(Companhia Nacional
de Abastecimento) de
Presidente Prudente e
será retirado em breve.
Mensalmente o ‘banco’ recolhe e processa
cerca de 40 toneladas
de alimentos, que ajudam na alimentação de
aproximadamente 22
mil pessoas carentes em
Sorocaba e região.
O Banco de Alimentos de Sorocaba é man-

tido pelo Sindicato dos
Metalúrgicos com apoio
do Ceagesp, Intermédica, Permissionários do
Ceagesp, Wall Mart, Sanamed, Martins e Martins, RH Treinar, Centro
Paula Souza e Sesi.

Em

São Paulo

Ato cobra do INSS melhor
atendimento ao trabalhador
Trabalhadores e representantes do Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba participaram, na última quintafeira, dia 29, em São
Paulo, do ato “Não Somos Batata Quente”,
em defesa da saúde e de
melhor atendimento do
INSS para com o trabalhador.
O ato começou na
praça da República,
às 11h, e terminou em
frente à agência do
INSS, em Santa Efigência, onde os manifestantes foram recebidos
pela superintendente do
INSS, Elisete Berchiol
da Silva Iwai.

Foguinho

O 1° de Maio e a reflexão

Metalúrgicos terão novo site
e cooperativa de crédito

Foguinho
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Bandeiras dos metalúrgicos de Sorocaba tremularam na manifestação

No encontro com
Elisete, os manifestantes entregaram um
manifesto à superintendente, no qual eles
cobram melhoria no
atendimento
médico
pericial, melhoria no
atendimento geral do

SUS e responsabilidade
e punição aos patrões
que lesam os funcionários.
O ato foi organizado pelo Movimento do
Luto à Luta com apoio
dos movimentos sociais
e sindicatos cutistas.
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1° de Maio

no Sindicato reúne
mais de 4 mil pessoas
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Em clima familiar, trabalhadores aproveitam o novo formato do Dia do Trabalhador promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos em sua sede de Sorocaba

Mais de 4 mil pessoas
participaram das atividades
do Dia do Trabalhador realizadas no último sábado, 1°
de maio, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em Sorocaba. A programação começou às 9h e só terminou
às 22h30, com um baile.
“Antes participávamos de
festas promovidas em locais
públicos, com mega-shows.

Neste ano revolvemos trazer
o metalúrgico e sua família
para festejar dentro do Sindicato. E foi um sucesso”,
diz o diretor do Sindicato,
Marcos Roberto Latino.
Durante a festa, o Sindicato ofereceu diversas opções
de serviços e lazer, como filmes, shows musicais, brinquedos para crianças, além
de pipoca e algodão doce.

Os trabalhadores ainda puderam fazer massagem antistress e avaliar a saúde com
teste de glicemia e medição
de pressão arterial.
O evento também divulgou a campanha da CUT
“Reduz para 40 que o Brasil Aumenta”, em defesa da
redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas
semanais.

Os vereadores petistas
Izídio de Brito, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e Francisco França, diretor do Sindicato dos
Condutores, prestigiaram o
1º de Maio.
As atrações musicais
foram DJ Marcos Alves,
Mochileiros do Tibet, ÓdoBGÓ, Rosan e Ricardo e
Ormarzinho dos Teclados.

Agradecimentos
A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos
agradece aos seguintes parceiros, que contribuíram para que o
Dia do Trabalhador de
2010 tivesse o sucesso que teve: Escritório
Jurídico Imar Eduardo
e Associados, Instituto
Akemy
3016-9842;
Lubel Movéis para Cabeleireiros 3018-6681;
Contém 1g; ADS (Associação de Diabetes
de Sorocaba); Qualifica - Cursos Profissionalizantes e Sanamed.
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Passeio Ciclístico - 02/05/2010
Nestas duas páginas,
retratos das atividades
do Sindicato dos
Metalúrgicos em
comemoração ao Dia do
Trabalhador no último
fim-de-semana. Teve
festa na sede sindical
de Sorocaba, passeio
ciclístico e inauguração
da academia de ginástica
no clube de campo
da categoria.

Na sequência ao lado
e na imagem central,
momentos do passeio
ciclístico

Na seqüência,
equipamentos da
academia dos metalúrgicos
inaugurada domingo

Dia do Trabalhador - 01/05/2010
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DJs comandaram o som ambiente no período
da manhã do dia 1º

Camaelástica
foi uma
das
atrações
para
crianças

Centenas de pessoas
fizeram exame para
verificar diabete

Filhos de
trabalhadores
também
aproveitaram
a pintura
facial

Corte de cabelo (acima) e
massoterapia também foram
gratuitos
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Além das brincadeiras e serviços, atrações musicais locais, como DJ Marcos Alves e Convidados, Mochileiros do Tibet, Ó do BGÓ e Rosan e Ricardo atraíram o público

Me

0 2010
6ª Sempat

Cerca de 100 metalúrgicos participaram domingo,
dia 2, do passeio ciclístico
“Pedala Trabalhador”. O
passeio fez parte da programação da 6ª Sempat (Semana Municipal de Prevenção
de Acidentes de Trabalho)
realizado pela prefeitura de
Sorocaba com apoio do Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba e região.
A equipe dos metalúrgicos recebeu troféu de maior
número de participantes organizados. Os ciclistas se concentraram na praça do Trabalhador, no Jardim Sandra, e,
às 8h, partiram pela Av. Dom
Aguirre que margeia o rio Sorocaba com destino ao Parque
das Águas, no Jardim Abaeté.
Os metalúrgicos, que ganharam camisetas personalizadas para participar do passeio, também empunharam
bandeiras do Sindicato e da
campanha de redução de
jornada ao longo do trajeto.

Foguinho

Metalúrgicos são destaque
em passeio ciclístico

Passeio ciclístico fez parte da programação da Semana de Prevenção a Acidentes de Trabalho em Sorocaba

Sempat continua
As atividades da Sempat
vão até o dia 7. Todos os
dias haverá palestras no auditório da Fundação Ubal-

dino do Amaral (FUA), que
fica no mesmo prédio do
jornal Cruzeiro do Sul, próximo ao Paço Municipal,
sempre às 19h. No local
também haverá apresenta-

ções musicais e exposição
de desenhos e fotos.
No encerramento, dia
7, às 19h, no auditório da
FUA, haverá entrega de
certificados.

quem a continuidade de um
governo popular no Brasil
é importante para todos os
países da América Latina.
Lula fechou o ato com
uma fala emocionada, que
incluiu lágrimas ao dizer:
“fomos leais àquilo que nos
comprometemos quando
assumimos o governo”.
As atrações musicais foram o Quinteto Bachiana, o
grupo Raíces de América,
Fernando Ferrer, Milton
Nascimento e Carlinhos
Brown.

Roberto Parizotti

Ato da CUT avaliou sete anos de governo Lula
O ato político do 1º de
Maio da CUT no Memorial
da América Latina, na capital paulista, foi marcado
por uma retrospectiva dos
sete anos de governo Lula
e pela defesa da eleição de
Dilma Rousseff.
O tema do evento foi a
integração latino-americana. Por isso, o ato contou
com a participação de sindicalistas de outros países,
como Adolfo “Fito” Aguirre, da Central dos Trabalhadores Argentinos, para

Eleição na Uniso
As eleições para o Diretório
Central de Estudantes (DCE) da
Uniso acontecerão nos dias 12 e
13 de maio. A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos recomenda aos estudantes o voto na
chapa Nada Será Como Antes.
Entre as propostas da Chapa estão a Renegociação da
Matrícula e da Mensalidade, a
Quebra do Monopólio do Xerox, a Redução da Multa da
Biblioteca e a Criação de um
Centro de Cultura e Arte.

RH Treinare

O presidente Lula, Dilma Rousseff e Aloízio Mercadante participaram do evento

Metalúrgicos conversam com instrutor da academia de ginástica no último domingo

O Sindicato dos Metalúrgicos cumpriu, no último dia
2, mais um compromisso de
campanha da atual diretoria
ao inaugurar, no clube de
Campo, no Éden, em Sorocaba, uma academia de ginástica para atender sócios e
dependentes.
“Além de atuar na organização e na defesa dos direitos
dos metalúrgicos, a diretoria
do Sindicato também sempre
se preocupou com o lazer, o
bem-estar e o patrimônio da

A parceria Sindicato/RH
Treinare oferece cursos de qualificação com descontos para
sócios e dependentes: Leitura e
Interpretação de Desenho Tec.
Mecânico, Metrologia, Inspetor de Qualidade, Sistema
Toyota de Produção, Especialização Soldagem MIG/MAG,
Cálculo e Traçagem para Caldeiraria, Operador de Empilhadeira, Soldagem Elétrica, Tig e
Mig e Programação CNC. Informações: (15) 3012-4800.

Adm. e AutoCad

Diretoria cumpre compromisso e inaugura academia
Foguinho
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categoria. A academia, o ginásio de esportes e a colônia
de férias em Ilha Comprida
são algumas das conquistas
recentes dos trabalhadores”,
diz Ademilson Terto da Silva, presidente do Sindicato.
O funcionamento da academia será de quarta à sexta
das 9h às 22h. Aos sábados e
domingos o funcionamento
será das 9h às 19h. A avaliação física é gratuita e a
mensalidade custará apenas
R$ 10.

Estão abertas, na sede de Sorocaba, as inscrições para cursos na área de administração e
de AutoCad 2D. Os cursos têm
valores especiais para sócios e
dependentes. Na área administrativa há cursos de Departamento de Pessoal, Auxiliar Administrativo e Telemarketing.
A carga horária é de 40 horas.
Já o curso de AutoCad 2D é de
32 horas. Informações pelos telefones: (15) 3016-8641/33345428/8116-1812.

Curso de Inglês
Estão abertas as matrículas
para o curso de inglês na sede
do Sindicato em Sorocaba. A
nova turma terá aulas aos sábados, das 8h às 10h. A taxa
de inscrição custa R$ 10,00 e
as vagas são limitadas. Sócios
e dependentes terão descontos
especiais, mas o trabalhador
não-associado também pode
freqüentar o curso. Mais informações pelo telefone 30138252, de segunda a sexta-feira,
das 10h30 às 19h, e aos sábados, das 8h às 15h30.

2010
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Plenária na Metalvix
Cerca de 30 trabalhadores
da Metalvix, de Araçariguama,
participaram de uma plenária
na sede do Sindicato naquele
município, na última sextafeira, dia 30. No encontro, os
operários discutiram e aprovaram uma pauta de reivindicações que será protocolada na
empresa nos próximos dias.
Melhores condições de trabalho, PPR e revisão da grade salarial foram alguns dos pontos
aprovados.

Sindicato declara 2 mil IR
Aproximadamente 2 mil
metalúrgicos associados fizeram suas declarações de Imposto de Renda de 2010 pelo
Sindicato. Na sede de Sorocaba, onde foi preenchida a grande maioria das declarações, o
serviço foi prestado pela Amaso (Associação dos Metalúrgicos Aposentados de Sorocaba).
Parceira do Sindicato, todos os
anos a Amaso preenche o IR
dos associados cobrando preço
simbólico.

Diretores do Sindicato
dos Metalúrgicos promoveram, na última quinta-feira,
29, uma assembléia com os
trabalhadores da Flextronics, fabricante de eletroeletrônicos em Sorocaba. O
ato foi para mobilizar os
funcionários pela redução
da jornada de trabalho, sem
redução de salário.
O Sindicato cobra uma
jornada de 40 horas semanais, contra as 44 horas
praticadas atualmente pela
empresa. Uma proposta de
redução da jornada de trabalho tramita no Congresso
há 14 anos. Enquanto os
deputados não aprovam a
proposta, o Sindicato negocia a redução fábrica por
fábrica.
A Metalac, a FL Smith,
a Schaeffler, a ZF, entre outras na região já têm jornada menor do que 44 horas

Dirigentes sindicais ressaltam aos trabalhadores que é preciso mobilização para conquistar jornada menor de trabalho

semanais. “Se os trabalhadores [da Flextronics] se
mobilizarem; se decidirem
realmente pela redução, eles

têm condições de conquistá-la. Mas é preciso disposição de luta”, diz o diretor
sindical Valdeci Henrique

da Silva, o Verdinho.
A Flextronics emprega
atualmente cerca de 4 mil
trabalhadores.

Honeywell

Protesto resulta em R$ 300 a mais de PPR
Foguinho

Os trabalhadores da Isa
e da Alumiso, empresas de
pequeno porte instaladas em
Sorocaba, fecharam acordo de
PPR com a direção das empresas na última semana. A
primeira parcela será paga no
próximo dia 15. O valor deste
ano foi 20% superior ao valor
negociado no ano passado.

Foguinho

Sindicato cobra redução
de jornada na Flextronics

PPR na ISA e Alumiso

União e confiança no Sindicato aumentaram o valor do PPR 2010 na antiga Jurid

Depois de ficar parados
por cinco horas, das 6h às
11h da manhã na última
sexta-feira, dia 30, os trabalhadores da Honeywell, antiga Jurid, instalada na zona
industrial de Sorocaba, garantiram um PPR R$ 300 a
mais do valor proposto inicialmente pela empresa.
Assembléia para a aprovação da nova proposta
ocorreu nessa terça, dia 4.
A primeira parcela, equiva-

lente a 50% do valor, será
paga em julho. A segunda
será paga em janeiro do ano
que vem. A empresa emprega aproximadamente 200
trabalhadores.
“A mobilização dos trabalhadores foi fundamental. Se não fosse a disposição deles [funcionários],
essa conquista não teria
ocorrido”, diz o diretor sindical Ailton da Silva, o Madruga.

SÃO ROQUE

Sindicalização
A equipe de sindicalização dos metalúrgicos divulga
sua agenda para os próximos
dias. Nesta quarta, 5, a equipe
vai conversar com os trabalhadores da Case. Na quinta,
6, será a vez da Tecnofix e da
Induskap. Na sexta, na Seco
Tools e na Machan. Na próxima segunda, 10, na Metso
Fundição e Metso Minerals.
E na terça, 11, a visita será na
Interativa. A sindicalização
acontece sempre nos horários
de refeição.

Mobilização garante reajuste de até 7,59% na Permax
Depois de parar a produção da fábrica por um
dia [segunda-feira, 19],
os trabalhadores da Permax, em São Roque, conquistaram uma revisão na
grade salarial, a abertura
de negociações do PPR

de 2010 e a implantação do
convênio médico a partir do
mês de agosto.
A revisão da grade salarial vai garantir um reajuste
entre 5% e 7,59% aos funcionários.
“Essas conquistas foram

Clube de Campo
O Clube de Campo dos
Metalúrgicos, no Éden, estará fechado no próximo
dia 16. O local vai sediar

um almoço beneficente, em
prol do Banco de Alimentos, cujos convites já se esgotaram.

frutos da mobilização dos
trabalhadores. A paralisação [do dia 19] foi determinante. Eles [trabalhadores]
mostraram que estavam
mobilizados e dispostos a
entrar em greve por tempo
indeterminado caso a em-

presa não os atendesse”,
diz o diretor sindical João
de Moraes Farani.
Até a paralisação do
dia 19 a empresa sequer
agendava reunião com o
Sindicato e os trabalhadores para negociar.

Carteirinhas de sócios
A troca das antigas carteirinhas pelo novo cartão do
metalúrgico continua sendo
feita aos sábados, das 8h às

12h, na sede de Sorocaba.
Durante a semana a troca é
das 8h às 18h. Mais informações pelo 3334-5400.

