
Toda a categoria está convidada para o evento, que começa às 19h, na sede de Sorocaba

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

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

Trabalhadores da Flextronics se 
mobilizam por jornada menor

Sempat (Semana Municipal 
de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho) realizada pela 
prefeitura de Sorocaba, com 
apoio do Sindicato. As ativi-
dades da Sempat vão até o 
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 
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PÁG. 3 

sindicato  lança novo site e 
cooperativa de crédito nesta sexta

FESTA DO TRABALHADOR
1º de Maio leva mais de 4 mil pessoas à sede do sindicato

Metalúrgicos se 
destacam em 

passeio ciclístico

A equipe de 100 metalúr-
gicos que participou domin-
go, dia 2, do passeio ciclís-
tico “Pedala Trabalhador”, 
recebeu troféu de maior gru-
po organizado. O passeio fez 
parte da programação da 6ª PÁG. 7 

Durante quase 14 ho-
ras de programação, mais 
de quatro mil trabalhado-
res e familiares partici-
param das atividades do 

1° de Maio promovido pelo 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos, 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 artis-
tas da região. PÁGs. 3 a 6   

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

PÁG. 2

CUT avalia governo Lula 
no Dia do Trabalhador
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O Sindicato dos Me-
talúrgicos realizou dia 29 
uma assembléia de mo-
bilização na Flextronics, 
em Sorocaba. O tema foi 

PÁG. 8 

Os trabalhadores da 
Honeywell (antiga Jurid) 
pararam a produção por 
cinco horas na manhã do 
último dia 30. Foi o su-
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Após protesto, Honeywell 
melhora proposta de PPR

ficiente para a empresa 
melhorar a proposta de 
participação nos resulta-
dos que vinha negocian-
do com o Sindicato.
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As reflexões 
do último 
1° de Maio 
mostraram, 

portanto, 
que a 

decisão 
é sua, 

trabalhador!

O 1° de Maio e a reflexão
O Sindicato dos 

Metalúrgicos de 
Sorocaba, em ní-
vel local e regional, 
promoveu no últi-
mo dia 1° de maio a 
Festa do Trabalha-
dor. Além de pro-
porcionar diversão 
e lazer aos traba-
lhadores e familia-
res, 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 Iná-
cio 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 com-
parativo que mos-
trou os inúmeros 
avanços do gover-
no Lula em relação 
ao governo anterior 
do tucano Fernando 
Henrique Cardoso, 
o 1° de Maio da ca-
pital chamou a aten-
ção dos trabalhado-
res pela importância 
da continuidade de 

de empregos, o pa-
gamento da dívida 
externa, o emprés-
timo de 14 bilhões 
de dólares para o 
FMI (Fundo Mone-
tário Internacional), 
a queda dos juros, 
a abertura de novos 
mercados para a ex-
portação, o fortale-
cimento do mercado 
interno, a liberação 
de crédito para as 
classes C e D, a re-
tirada de mais de 20 
milhões de pesso-
as da miséria, entre 
outros avanços so-
ciais. 

No dia 3 de ou-
tubro os trabalhado-
res terão, em suas 
mãos, a decisão de 
continuar com a 
construção de um 
país que se prepara 
para se tornar umas 
das maiores potên-
cias mundiais, com 
liderança suficiente 
para rediscutir os 
velhos conceitos 
econômicos e so-
ciais 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, portan-
to, que a decisão é 
sua, trabalhador!
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Ato cobra do INSS melhor 
atendimento ao trabalhador

Trabalhadores e re-
presentantes do Sindi-
cato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba participa-
ram, na última quinta-
feira, dia 29, em São 
Paulo, do ato “Não So-
mos Batata Quente”, 
em defesa da saúde e de 
melhor atendimento do 
INSS para com o traba-
lhador.

O ato começou na 
praça da República, 
às 11h, e terminou em 
frente à agência do 
INSS, em Santa Efigên-
cia, onde os manifes-
tantes foram recebidos 
pela superintendente do 
INSS, Elisete Berchiol 
da Silva Iwai.

um governo popular, 
que representa o povo, 
para que o Brasil con-
tinue a crescer com 
distribuição de renda.

Em nenhum mo-
mento dos 510 anos 
de história, a política 
brasileira foi tão favo-
rável aos trabalhado-
res como agora.

Os discursos das li-
deranças em São Paulo 
apontaram, também, a 
necessidade do Brasil 
liderar um projeto de-
mocrático-social para 
toda a América Latina. 
E esse projeto só será 
possível se os traba-
lhadores, nas eleições 
de outubro, optarem 
pela  continuidade do 
projeto começado por 
Lula, como o apoio do 
povo, em 2003.

 Entre alguns feitos 
do projeto comanda-
do por Lula estão a 
geração de 12 milhões 

Metalúrgicos terão novo site 
e cooperativa de crédito

O Sindicato dos Me-
talúrgicos lança nesta 
sexta-feira, dia 7, às 
19h, na sede de Soro-
caba, um novo site na 
internet e também uma 
cooperativa de crédito 
para trabalhadores sin-
dicalizados da categoria. 
Todos os metalúrgicos e 
familiares estão convi-
dados 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 visitan-
tes 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 ca-
tegoria e a sociedade e 
ainda receberá comen-
tários e denúncias dos 
internautas”, explica 
Adilson Faustino, dire-
tor de comunicação do 
Sindicato.

Já a cooperativa de 
crédito é uma parceria 
entre os Sindicatos dos 

Metalúrgicos de Soro-
caba e do ABC e vai 
oferecer crédito a ju-
ros menores que os de 
mercado aos sindicali-
zados.

“Diferente dos ban-
cos, que tem o lucro 
como objetivo, a co-
operativa tem caráter 
social, dialoga com os 
cooperados, prioriza a 
distribuição de renda 
e o desenvolvimento 
econômico”, afirma 
João Evangelista de 
Oliveira, diretor admi-
nistrativo do Sindicato 
e da cooperativa.

Banco de Alimentos ganha
31 t. de feijão, frutas e legumes

O Banco de Alimen-
tos de Sorocaba ganhou 
na última semana 31 
toneladas de alimentos. 
Os produtos – feijão, 
frutas e legumes - serão 
repassados a 115 enti-
dades 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 ‘ban-
co’ recolhe e processa 
cerca de 40 toneladas 
de alimentos, que aju-
dam na alimentação de 
aproximadamente   22 
mil pessoas carentes em 
Sorocaba e região.

O Banco de Alimen-
tos de Sorocaba é man-

tido pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos com apoio 
do Ceagesp,  Intermédi-
ca, Permissionários do 
Ceagesp, Wall Mart, Sa-
named, Martins e Mar-
tins, RH Treinar, Centro 
Paula Souza e Sesi.

2010

Mais de 4 mil pessoas 
participaram das atividades 
do Dia do Trabalhador rea-
lizadas no último sábado, 1° 
de maio, na sede do Sindica-
to dos Metalúrgicos em So-
rocaba. A programação co-
meçou às 9h e só terminou 
às 22h30, com um baile.

“Antes participávamos de 
festas promovidas em locais 
públicos, com mega-shows. 

Em clima familiar, trabalhadores aproveitam o novo formato do Dia do Trabalhador promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos em sua sede de Sorocaba

lançamento será nesta sexta, às 19h; toda a categoria está convidada

No encontro com 
Elisete, os manifes-
tantes entregaram um 
manifesto à superin-
tendente, no qual eles 
cobram melhoria no 
atendimento médico 
pericial, melhoria no 
atendimento geral do 

SUS e responsabilidade 
e punição aos patrões 
que lesam os funcioná-
rios. 

O ato foi organiza-
do pelo Movimento do 
Luto à Luta com apoio 
dos movimentos sociais 
e sindicatos cutistas.

Bandeiras dos metalúrgicos de Sorocaba tremularam na manifestação

São Paulo
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1° DE MAIO 
no Sindicato reúne 

mais de 4 mil pessoas
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ros menores que os de 
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“Diferente dos ban-
cos, que tem o lucro 
como objetivo, a co-
operativa tem caráter 
social, dialoga com os 
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Mais de 4 mil pessoas 
participaram das atividades 
do Dia do Trabalhador rea-
lizadas no último sábado, 1° 
de maio, na sede do Sindica-
to dos Metalúrgicos em So-
rocaba. A programação co-
meçou 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 Sin-
dicato. E foi um sucesso”, 
diz o diretor do Sindicato, 
Marcos Roberto Latino.

Durante a festa, o Sindica-
to ofereceu diversas opções 
de serviços e lazer, como fil-
mes, shows musicais, brin-
quedos para crianças, além 
de pipoca e algodão doce. 

Os trabalhadores ainda pu-
deram fazer massagem anti-
stress e avaliar a saúde com 
teste de glicemia e medição 
de pressão arterial.

O evento também divul-
gou a campanha da CUT 
“Reduz para 40 que o Bra-
sil Aumenta”, em defesa da 
redução da jornada de tra-
balho de 44 para 40 horas 
semanais.

Os vereadores petistas 
Izídio de Brito, vice-presi-
dente do Sindicato dos Me-
talúrgicos, e Francisco Fran-
ça, diretor do Sindicato dos 
Condutores, prestigiaram o 
1º de Maio.

As atrações musicais 
foram DJ Marcos Alves, 
Mochileiros do Tibet, Ódo-
BGÓ, Rosan e Ricardo e 
Ormarzinho dos Teclados.

Em clima familiar, trabalhadores aproveitam o novo formato do Dia do Trabalhador promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos em sua sede de Sorocaba

agradecimentos

A diretoria do Sindi-
cato dos Metalúrgicos 
agradece aos seguin-
tes parceiros, que con-
tribuíram para que o 
Dia do Trabalhador de 
2010 tivesse o suces-
so que teve: Escritório 
Jurídico Imar Eduardo 
e Associados, Instituto  
Akemy  3016-9842; 
Lubel Movéis para Ca-
beleireiros 3018-6681; 
Contém 1g; ADS (As-
sociação de Diabetes 
de Sorocaba); Qualifi-
ca - Cursos Profissio-
nalizantes e Sanamed.

lançamento será nesta sexta, às 19h; toda a categoria está convidada

SUS e responsabilidade 
e punição aos patrões 
que lesam os funcioná-
rios. 

O ato foi organiza-
do pelo Movimento do 
Luto à Luta com apoio 
dos movimentos sociais 
e sindicatos cutistas.

Bandeiras dos metalúrgicos de Sorocaba tremularam na manifestação
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Fotos: Foguinho
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
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Fotos: Foguinho e José Jesus Vicente
DJs comandaram o som ambiente no período 
da manhã do dia 1º

Cama-
elástica 
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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ato da cUt avaliou sete anos de governo lula
O ato político do 1º de 

Maio da CUT no Memorial 
da América Latina, na ca-
pital 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-america-
na. Por isso, o ato contou 
com a participação de sin-
dicalistas de outros países, 
como Adolfo “Fito” Aguir-
re, da Central dos Traba-
lhadores Argentinos, para 

diretoria cumpre compromisso e inaugura academia
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Metalúrgicos conversam com instrutor da academia de ginástica no último domingo

Metalúrgicos são destaque 
em passeio ciclístico

Cerca de 100 metalúrgi-
cos participaram domingo, 
dia 2, do passeio ciclístico 
“Pedala Trabalhador”. O 
passeio fez parte da progra-
mação da 6ª Sempat (Sema-
na Municipal de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho) 
realizado pela prefeitura de 
Sorocaba com apoio do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e região.

A equipe dos metalúrgi-
cos recebeu troféu de maior 
número de participantes orga-
nizados. Os ciclistas se con-
centraram na praça do Traba-
lhador, no Jardim Sandra, e, 
às 8h, partiram pela Av. Dom 
Aguirre que margeia o rio So-
rocaba com destino ao Parque 
das Águas, no Jardim Abaeté.

Os metalúrgicos, que ga-
nharam camisetas personali-
zadas para participar do pas-
seio, também empunharam 
bandeiras do Sindicato e da 
campanha de redução de 
jornada ao longo do trajeto.

6ª SemPat
Fotos: Foguinho

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



Dia do Trabalhador - 01/05/2010

As eleições para o Diretório 
Central de Estudantes (DCE) da 
Uniso acontecerão nos dias 12 e 
13 de maio. A diretoria do Sin-
dicato dos Metalúrgicos reco-
menda aos estudantes o voto na 
chapa Nada Será Como Antes.

Entre as propostas da Cha-
pa estão a Renegociação da 
Matrícula e da Mensalidade, a 
Quebra do Monopólio do Xe-
rox, a Redução da Multa da 
Biblioteca e a Criação de um 
Centro de Cultura e Arte. 
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ato da cUt avaliou sete anos de governo lula
O ato político do 1º de 

Maio da CUT no Memorial 
da América Latina, na ca-
pital 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-america-
na. Por isso, o ato contou 
com a participação de sin-
dicalistas de outros países, 
como Adolfo “Fito” Aguir-
re, da Central dos Traba-
lhadores Argentinos, para 

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 fo-
ram o Quinteto Bachiana, o 
grupo Raíces de América, 
Fernando Ferrer, Milton 
Nascimento e Carlinhos 
Brown.
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O presidente Lula, Dilma Rousseff e Aloízio Mercadante participaram do evento

Eleição na Uniso

RH Treinare
A parceria Sindicato/RH 

Treinare oferece cursos de qua-
lificação com descontos para 
sócios e dependentes: Leitura e 
Interpretação de Desenho Tec. 
Mecânico, Metrologia, Ins-
petor de Qualidade, Sistema 
Toyota de Produção, Especia-
lização Soldagem MIG/MAG, 
Cálculo e Traçagem para Cal-
deiraria, Operador de Empilha-
deira, Soldagem Elétrica, Tig e 
Mig e Programação CNC. In-
formações: (15) 3012-4800.

Estão abertas, na sede de So-
rocaba, as inscrições para cur-
sos na área de administração e 
de AutoCad 2D. Os cursos têm 
valores especiais para sócios e 
dependentes. Na área adminis-
trativa há cursos de Departa-
mento de Pessoal, Auxiliar Ad-
ministrativo e Telemarketing. 
A carga horária é de 40 horas. 
Já o curso de AutoCad 2D é de 
32 horas. Informações pelos te-
lefones: (15) 3016-8641/3334-
5428/8116-1812.

Adm. e AutoCad

Curso de Inglês
Estão abertas as matrículas 

para o curso de inglês na sede 
do Sindicato em Sorocaba. A 
nova turma terá aulas aos sá-
bados, 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 in-
formações pelo telefone 3013-
8252, de segunda a sexta-feira, 
das 10h30 às 19h, e aos sába-
dos, das 8h às 15h30.

O Sindicato dos Metalúr-
gicos cumpriu, no último dia 
2, mais um compromisso de 
campanha da atual diretoria 
ao inaugurar, no clube de 
Campo, no Éden, em Soro-
caba, uma academia de gi-
nástica para atender sócios e 
dependentes.

“Além de atuar na organi-
zação 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 

categoria. A academia, o gi-
násio de esportes e a colônia 
de férias em Ilha Comprida 
são algumas das conquistas 
recentes dos trabalhadores”, 
diz Ademilson Terto da Sil-
va, presidente do Sindicato.

O funcionamento da aca-
demia será de quarta à sexta 
das 9h às 22h. Aos sábados e 
domingos o funcionamento 
será das 9h às 19h. A ava-
liação física é gratuita e a 
mensalidade custará apenas 
R$ 10.

diretoria cumpre compromisso e inaugura academia
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Metalúrgicos conversam com instrutor da academia de ginástica no último domingo

Metalúrgicos são destaque 
em passeio ciclístico

Cerca de 100 metalúrgi-
cos participaram domingo, 
dia 2, do passeio ciclístico 
“Pedala Trabalhador”. O 
passeio fez parte da progra-
mação da 6ª Sempat (Sema-
na Municipal de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho) 
realizado pela prefeitura de 
Sorocaba com apoio do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e região.

A equipe dos metalúrgi-
cos recebeu troféu de maior 
número de participantes orga-
nizados. Os ciclistas se con-
centraram na praça do Traba-
lhador, no Jardim Sandra, e, 
às 8h, partiram pela Av. Dom 
Aguirre que margeia o rio So-
rocaba com destino ao Parque 
das Águas, no Jardim Abaeté.

Os metalúrgicos, que ga-
nharam camisetas personali-
zadas para participar do pas-
seio, também empunharam 
bandeiras do Sindicato e da 
campanha de redução de 
jornada ao longo do trajeto.

Sempat continua

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

dino do Amaral (FUA), que 
fica no mesmo prédio do 
jornal Cruzeiro do Sul, pró-
ximo 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.

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

6ª SemPat
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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



Sindicalização
A equipe de sindicaliza-

ção dos metalúrgicos divulga 
sua agenda para os próximos 
dias. Nesta quarta, 5, a equipe 
vai conversar com os traba-
lhadores da Case. Na quinta, 
6, será a vez da Tecnofix e da 
Induskap. Na sexta, na Seco 
Tools e na Machan. Na pró-
xima 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. 
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Diretores do Sindicato 
dos Metalúrgicos promove-
ram, na última quinta-feira, 
29, uma assembléia com os 
trabalhadores da Flextro-
nics, fabricante de eletroe-
letrônicos 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 sema-
nais, contra as 44 horas 
praticadas atualmente pela 
empresa. Uma proposta de 
redução da jornada de tra-
balho tramita no Congresso 
há 14 anos. Enquanto os 
deputados não aprovam a 
proposta, o Sindicato ne-
gocia a redução fábrica por 
fábrica.

A Metalac, a FL Smith, 
a Schaeffler, a ZF, entre ou-
tras na região já têm jorna-
da menor do que 44 horas 

Sindicato cobra redução 
de jornada na Flextronics

Depois de ficar parados 
por cinco horas, das 6h às 
11h da manhã na última 
sexta-feira, dia 30, os traba-
lhadores da Honeywell, an-
tiga Jurid, instalada na zona 
industrial de Sorocaba, ga-
rantiram um PPR R$ 300 a 
mais do valor proposto ini-
cialmente pela empresa.

Assembléia para a apro-
vação 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 empre-
ga aproximadamente 200 
trabalhadores.

“A mobilização dos tra-
balhadores foi fundamen-
tal. Se não fosse a dispo-
sição deles [funcionários], 
essa conquista não teria 
ocorrido”, diz o diretor sin-
dical Ailton da Silva, o Ma-
druga.

Protesto resulta em R$ 300 a mais de PPR
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União e confiança no Sindicato aumentaram o valor do PPR 2010 na antiga Jurid

Sindicato declara 2 mil IR
Aproximadamente 2 mil 

metalúrgicos associados fize-
ram suas declarações de Im-
posto de Renda de 2010 pelo 
Sindicato. Na sede de Soroca-
ba, onde foi preenchida a gran-
de maioria das declarações, o 
serviço foi prestado pela Ama-
so (Associação dos Metalúrgi-
cos Aposentados de Sorocaba). 
Parceira do Sindicato, todos os 
anos a Amaso preenche o IR 
dos associados cobrando preço 
simbólico.

Os trabalhadores da Isa 
e da Alumiso, empresas de 
pequeno porte instaladas em 
Sorocaba, fecharam acordo de 
PPR com a direção das em-
presas 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.

PPR na ISA e Alumiso

Honeywell

Plenária na Metalvix
Cerca de 30 trabalhadores 

da Metalvix, de Araçariguama, 
participaram de uma plenária 
na sede do Sindicato naquele 
município, na última sexta-
feira, dia 30. No encontro, os 
operários discutiram e aprova-
ram uma pauta de reivindica-
ções que será protocolada na 
empresa nos próximos dias. 
Melhores condições de traba-
lho, PPR e revisão da grade sa-
larial foram alguns dos pontos 
aprovados.

Depois de parar a pro-
dução da fábrica por um 
dia [segunda-feira, 19], 
os trabalhadores da Per-
max, em São Roque, con-
quistaram 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 sala-
rial vai garantir um reajuste 
entre 5% e 7,59% aos fun-
cionários. 

 “Essas conquistas foram 

Mobilização garante reajuste de até 7,59% na permax
São RoQue

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

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

têm condições de conquis-
tá-la. Mas é preciso dispo-
sição de luta”, diz o diretor 
sindical Valdeci Henrique 

da Silva, o Verdinho.
A Flextronics emprega 

atualmente cerca de 4 mil 
trabalhadores.

frutos da mobilização dos 
trabalhadores. A paralisa-
ção [do dia 19] foi determi-
nante. 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 trabalhado-
res para negociar.
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Clube de Campo
O Clube de Campo dos 

Metalúrgicos, no Éden, es-
tará fechado no próximo 
dia 16. O local vai sediar 

um almoço beneficente, em 
prol do Banco de Alimen-
tos, cujos convites já se es-
gotaram.

Carteirinhas de sócios
A troca das antigas car-

teirinhas 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 infor-
mações pelo 3334-5400.


