
Sorocaba (foto). O objetivo 
foi mobilizar os metalúrgi-
cos das três unidades locais 
da empresa (zíper, mecânica 
e alumínio) para as negocia-

Após ser demitido há 4 
anos, Gerson Vitorino, que ti-
nha lesões por doença do tra-
balho, foi reintegrado pela Jus-
tiça ao quadro de funcionários 
da Tecsis no dia 7. Processo foi 
movido pelo Sindicato.
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Metalúrgicos da região ganham 
novo site e cooperativa de crédito

Sindicato mobiliza trabalhadores 
da YKK por PPR e mais respeito

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos promoveu, na ma-
nhã da última sexta, dia 7, 
assembléias com os traba-
lhadores do grupo YKK de 

Trabalhador é reintegrado na Tecsis
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Em números absolutos, as 
montadoras no Brasil produ-
ziram 57.786 caminhões no 
primeiro quadrimestre deste 
ano. Em 2009, no mesmo 
período, a produção foi de 
34.480 unidades.

Estudo da subseção do 
Dieese dos Metalúrgicos de 
Sorocaba, aponta que a pro-
dução de caminhões no Bra-
sil de janeiro a abril de 2010 
cresceu 67,59% em relação 
ao mesmo período de 2009. 

Cresce a produção de 
caminhões no Brasil

ções sobre participação nos 
resultados (PPR) e contra os 
casos de assédio moral que 
vêm sendo denunciados aos 
diretores sindicais. 

Goleiro do Pão de Açúcar, 
time paulista da A2, Dheimison, 
proferiu palestra motivacional 
dia 10, no clube de campo dos 
metalúrgicos, para aproxima-
damente 50 crianças do Parque 
das Laranjeiras.
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Pastoral do Menor faz palestra no clube

Os metalúrgicos da Gerdau 
na região receberam, na última 
quinta, dia 6, um boletim da 
Rede de Trabalhadores da Ger-
dau, com informações de quase 
todas as plantas da empresa no 
Brasil.
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Trabalhadores da Gerdau unificam lutas

Já está no ar o novo site 
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Sorocaba e Região.  
A cerimônia de lançamen-
to, que reuniu mais de 400 
pessoas na noite da última 
sexta, dia 7, na sede de So-
rocaba, inaugurou também 
uma cooperativa de crédito 
para atender aos metalúrgi-
cos sindicalizados.

O site [www.smetal.org.br] 
traz, além de notícias, seção 
de vídeos, galeria de fotos, 
serviços aos sócios, classifi-
cados e espaço para denún-
cias. A cooperativa vai fazer 
empréstimos a juros abaixo 
do mercado.

Quem compareceu ao 
evento ganhou uma camise-
ta exclusiva para torcer pelo 
Brasil na Copa.

Metalúrgicos da Syl rejeitam 
proposta de PPR da empresa

www.smetal.org.br
www.smetal.org.br
www.smetal.org.br
www.smetal.org.br

Marta Suplicy 
visita Sorocaba e 
elogia Dilma 

ONU dá prêmio a 
presidente Lula por 
combate à fome

Audiência na 
Câmara debate 
falta de creches

Abertas inscrições para informática gratuita
Novas turmas no sindicato em Sorocaba, Araçariguama, Iperó e Piedade

Visite nosso site 
www.smetal.org.br
Visite nosso site 

www.smetal.org.br

Lançamento de site e cooperativa reuniu mais de 400 pessoas; salão do Sindicato foi decorado com cores que incentivam a torcida pelo Brasil na Copa do mundo
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No mundo de 
hoje, onde a 
informação 
é produto 

de primeira 
necessidade, 
a criação do 
novo site do 

Sindicato tem 
importância 
imensurável

O duplo evento de sexta
O Sindicato dos 

Metalúrgicos atraiu 
em sua sede de So-
rocaba, na última 
sexta-feira, dia 7, 
aproximadamente 
500 pessoas, entre 
elas sindicalistas, 
políticos, profissio-
nais de comunica-
ção e trabalhadores. 
A reunião foi para 
mostrar ao público 
dois produtos recém 
criados pelo Sindi-
cato: um novo site e 
uma cooperativa de 
crédito.

Embora tenham 
finalidades distin-
tas, os dois produtos 
têm importâncias 
semelhantes para o 
Sindicato: um me-
lhor atendimento 
aos trabalhadores, 
principalmente aos  
que são associados 
à entidade. 

O novo site, mo-
derno, com diversos 
recursos e de fácil 
operação, além de 
melhorar e ampliar 
a comunicação do 
Sindicato com a so-
ciedade, vai, tam-
bém, permitir maior 
aproximação e con-
tato direto e rápido 
com o trabalhador. 
No mundo de hoje, 
onde a informação é 
produto de primeira 
necessidade, a cria-
ção do novo site do 

divulgação de notí-
cias, mas também 
para a disseminação 
do pensamento da 
classe trabalhadora 
- a criação do novo 
site é algo de extre-
ma importância.

A inauguração 
da cooperativa de 
crédito do Sindi-
cato, por sua vez,  
também tem valor 
inestimável para o 
Sindicato. Além de 
unir os trabalhado-
res em torno de um 
bem da categoria e 
incentivá-los à pou-
pança, a cooperati-
va tem a finalidade 
de socorrer o traba-
lhador em dificul-
dade financeira com 
juros bem menores 
que os praticados 
pelos bancos e de-
mais operadoras de 
crédito.

O evento de sex-
ta-feira, portanto, 
foi mais um ato da 
visão ampliada da 
atual diretoria do 
Sindicato dos Me-
talúrgicos. Uma de-
cisão que, acima de 
tudo, leva em conta 
o interesse da cate-
goria, do Sindicato e 
de toda a classe tra-
balhadora em busca 
de um país cada vez 
mais justo e mais 
democrático.
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Falta de vagas em creches 
será discutida na Câmara
A falta de vagas em 

creches e pré-escolas 
de Sorocaba será discu-
tida na segunda-feira, 
17, às 19h, na Câmara 
Municipal. A Audiência 
Pública “Atendimento 
à educação infantil” foi 
proposta pelo vereador 
Izídio de Brito (PT) e 
contará com a participa-
ção de pais que sofrem 
com o déficit educacio-
nal e de um represen-
tante do Ministério da 
Educação - MEC.

 Segundo Izídio, 

Sindicato tem impor-
tância imensurável. A 
página não será apenas 
uma marca dos Me-
talúrgicos no mundo 
virtual, mas sim uma 
ferramenta para levar 
aos trabalhadores e 
demais internautas in-
formações de interes-
ses diversos para toda 
a classe trabalhadora, 
em especial à catego-
ria metalúrgica, que 
ainda poderá interagir 
com comentários, de-
núncias e sugestões.

Para muitos, por 
não ser algo palpá-
vel, concreto, a co-
municação é coisa 
secundária; coisa em 
que se investe quan-
do não há mais nada 
para investir. Mas 
para a atual diretoria 
do Sindicato - que 
vê na comunicação 
uma ferramenta fun-
damental, não só para 

Abertas inscrições para 
informática gratuita nas sedes

De 10 a 20 de maio 
estarão abertas inscri-
ções para o curso gra-
tuito de informática em 
três sedes do Sindicato: 
Sorocaba, Araçarigua-
ma e Piedade. Na sede 
de Iperó a inscrição co-
meça dia 17 e vai até 28 
de maio.

Em todas as sedes 
haverá turmas de adul-
tos (maiores de 16 anos) 
e de adolescentes entre 
14 e 15 anos de idade. 
Na sede de Sorocaba 
haverá também tur-
ma para terceira idade 
(maiores de 50 anos).

Em todos os casos, 
é necessário ao aluno 
ter o ensino fundamen-
tal completo, a fim de 

acompanhar as matérias 
a serem estudadas.

A duração do curso é 
de três meses e o conte-
údo é formado por ensi-
no de Windows, Word, 
Excel, Power Point e 
Internet.

As inscrições devem 
ser feitas nas sedes do 
Sindicato. Em Soroca-
ba, o atendimento é das 
8h às 19h. Nas demais 
sedes, nos horários nor-
mais de funcionamento.

Vagas disponíveis: 
200 em Sorocaba, 48 em 
Araçariguama, 48 em 
Piedade e 24 em Iperó. 
Caso o número de ins-
crições supere a oferta 
de vagas, haverá sorteio.

Mais informações 

pelo telefone (15) 3334-
5428 ou nas sedes (te-
lefones no expediente 
deste jornal, pág. 2).

No último sábado, 
320 alunos da primeira 
turma de informática 
de 2010 receberam seus 
certificados de conclu-
são. Veja texto e fotos 
na pág. 6.

Crianças do Laranjeiras participam 
de palestra no clube de campo

Aproximadamente 
50 crianças da Pasto-
ral do Menor da Igreja 
Católica, do Parque das 
Laranjeiras, zona norte 
de Sorocaba, partici-
param de uma palestra 
motivacional na sede 
do clube de campo dos 
Metalúrgicos de Soro-
caba, que fica no bairro 
Éden, na última segun-
da-feira, dia 10.

A palestra foi mi-
nistrada pelo goleiro 
Dheimison, que defen-
de o time profissional 
do Pão de Açúcar, da 
capital. Quando meni-

no o goleiro também 
participou de projetos 
sociais na zona norte de 
Sorocaba. Hoje com 20 
anos, Dheimison, que 
já treinou com o elen-
co principal da Seleção 

Brasileira, é um dos 
principais valores do 
elenco do Pão de Açú-
car, que disputa a Série 
A2 do campeonato pau-
lista e a Copa Estado de 
São Paulo.

todos os vereadores re-
cebem muitos pedidos 
de vagas em creches 
e ensino fundamental. 
“Em alguns casos, os 
pais correm o risco de 
perder a guarda dos fi-
lhos, por conta de os 
deixarem em situação 
de risco, devido à falta 
de vaga”, conta.

Izídio afirma que a 
prefeitura reconhece 
não ter conhecimento 
do número de vagas ne-
cessárias para atender 
a demanda. “Isso é um 

absurdo, pois como sa-
beremos o investimento 
necessário?”, questiona 
o parlamentar.

Iniciativa é do Vereador Izídio

Cursos do sindiCato
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Dheimison, de camisa listrada fala com as crianças no ginásio do clube
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Aluno durante aula no sindicato
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O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Sorocaba e Re-
gião colocou no ar, às 19h 
de sexta, dia 7, seu novo 
site. Além de noticiais, a 
página conta com vídeos, 
galeria de fotos, serviços, 
classificados, espaço para 
denúncias e interatividade 
com o twitter.

A cerimônia de lança-
mento, que reuniu mais de 
400 pessoas, contou com 
a presença da diretoria do 
sindicato, trabalhadores, 
políticos e profissionais de 
comunicação.

No mesmo evento, o 
Sindicato lançou também 
uma cooperativa de crédi-

to para atender aos meta-
lúrgicos sindicalizados. A 
cooperativa funcionará em 
parceria com a cooperativa 
de crédito do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC.

“A cooperativa e o novo 
site são apenas mais duas 
ferramentas que colocamos 
à disposição da nossa cate-

goria. É a continuidade do 
nosso conceito Sindicato 
Cidadão, do sindicado mais 
próximo do trabalhador na 
fábrica e na sociedade”, diz 
Ademilson Terto da Silva, 
presidente do Sindicato.

O público que compare-
ceu ao lançamento ganhou 
uma camiseta exclusiva do 

Salão do Sindicato dos Metalúrgicos foi decorado para o evento dia 7 com as cores do Brasil; em junho o local terá um telão para os trabalhadores assistirem jogos da Copa
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Lançamento de site 
e cooperativa reúne 

mais de 400 pessoas

Sindicato para torcer pelo 
Brasil na Copa.

O endereço do novo site 
na internet é o mesmo que 
já existia: www.smetal.org.
br

Informações sobre a co-
operativa podem ser obtidas 
no próprio site ou pelo tele-
fone (15) 3334-5416.
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Fotos: Foguinho

Ademilson Terto, presidente do Sindicato, fez a abertura do evento João Evangelista, diretor administrativo, falou sobre a cooperativa Adilson Faustino, diretor de comunicação, comentou o novo site

Lançamento do site e da cooperativa aconteceu no salão de assembléias da sede de Sorocaba A diretoria executiva do Sindicato,de verde e amarelo, formou a mesa solene junto com autoridades

A partir da esquerda. João Farani; Alex Fogaça; Izídio de Brito; João Batista de Almeida Junior (representando o prefeito Lippi); Adilson Faustino,  
Ademilson Terto, Valdeci Henrique, João Evangelista, Iara Bernardi (representante do MEC) e o deputado estadual Hamilton Pereira

Rafael Oliveira, gerente explica funcionamento da cooperativa Paulo R. Andrade, da imprensa do Sindicato, mostrou o novo site Izídio, sindicalista e vereador, fez o encerramento do evento



Pág. 5
Edição 599

Maio de 2010
+ Entrega de caminhão ao Banco de Alimentos

Fotos: Foguinho

Banco de Alimentos ganha caminhão
Ao final do evento 

que lançou o site e a co-
operativa de crédito dos 
metalúrgicos, o verea-
dor e dirigente sindical 
Izídio de Brito anunciou 
a doação, pelo Sindicato, 
de um caminhão para o 
Banco de Alimentos de 
Sorocaba transportar 
doações.

O caminhão tem 
capacidade para trans-
portar até 4 toneladas 
de alimentos. Antes, a 
entidade filantrópica 
fazia o transporte em  

um utilitário com capaci-
dade máxima de carga de 
700 quilos.

Em nome da diretoria 
do Sindicato dos Metalúr-
gicos, Izídio fez a entrega 
simbólica da chave do 
caminhão a Cláudio de 
Farias, o Kuruca, diretor 
do Banco de Alimentos.

O Banco arrecada, 
higieniza e doa alimentos 
para mais de 100 enti-
dades assistenciais, que 
assistem a mais de 20 
mil pessoas carentes em 
Sorocaba.

Nas fotos acima, imagens do salão do Sindicato, que ficou lotado na noite de lançamento do site e da cooperativa

Novo caminhão do Banco de Alimentos foi doado pelo Sindicato também no último dia 7

Após ser adesivado, o caminhão vai ficar com a aparência da ilustração acima
Cláudio Antônio de Farias, Kuruca, recebe  
as chaves do caminhão das mãos de Izídio
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Curso de Informática do 
Sindicato forma mais 320 alunos

Após três meses de 
curso, a secretaria de 
formação do Sindicato 
dos Metalúrgicos diplo-
mou no último dia 8, em 
cerimônia realizada na 
sede do Sindicato em 

Sorocaba, 320 alunos 
em informática básica. 
Receberam o diploma 
alunos das quatro sedes: 
Sorocaba, Iperó, Araça-
riguama e Piedade.

O curso é gratuito e 

oferecido pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos desde 
meados dos anos 90.

Além dos metalúrgi-
cos sócios, o curso tam-
bém atende a depen-
dentes e integrantes da 

comunidade. Os alunos 
têm aulas de Windo-
ws, Word, Excel, Power 
Point e Internet.

As inscrições para 
novas turmas de infor-
mática gratuitas estão 

abertas até o próximo 
dia 20 de maio nas se-
des de Sorocaba, Araça-
riguama e Piedade. Em 
Iperó as inscrições se-
rão de 17 a 28 de maio. 
Leia mais na página 2

Alunos de todas as sedes da região receberam seus diplomas em solenidade no sábado, dia 8, na sede de Sorocaba

Damião C. de Souza, de 85 anos, 
foi um formando de destaque no 
último dia 8; curso em Sorocaba 
terá novamente turmas para 
terceira idade

Formandos de Araçariguama Formandos de Iperó Formandos de Piedade

Na foto central acima e 
nas fotos abaixo, formandos de Sorocaba



Os trabalhadores da fabri-
cante de cofres New Safes, 
instalada na zona industrial de 
Sorocaba, aprovavam em as-
sembléia, na última sexta-fei-
ra, dia 7, o pagamento do PPR 
(Programa de Participação nos 
Resultados) de 2010. O valor 
deste ano ficou 20% superior 
ao negociado no ano passado. 
O benefício será pago em par-
cela única no próximo dia 20.
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Justiça reintegra trabalhador lesionado pela Tecsis
O laminador Gérson Vi-

torino de Oliveira, 37 anos, 
volta ao trabalho na Tecsis, 
nesta quarta-feira, dia 12, 
depois de ter sido mandado 
embora em maio de 2004. 
A volta ao trabalho foi de-
terminada pela justiça, que 
considerou abusiva a de-
missão de Gérson, devido a 
uma bursite e a uma alergia 
que o laminador adquiriu 
durante os quatro anos em 
que trabalhou na empresa 
manuseando uma lixadeira 
e em contato com resinas.

Além de recuperar o 
posto de trabalho, Gérson 
ainda terá direito a receber 
os salários referentes aos 
seis anos em que ficou fora 
da fábrica e a uma indeni-
zação por danos moral e 
material.

Sindicalizado, Gérson  
Vitorino recorreu ao depar-
tamento jurídico do Sindi-
cato dos Metalúrgicos em 
dezembro de 2004. A rein-
tegração judicial aconteu 
dia 7 e não cabe mais recur-
so da empresa.
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Gérson, (de jeans) ao lado do diretor sindical Neves, se encontra com a advogada

PPR  na New  Safes

Eleição em Taubaté
Começa nesta quarta e vai 

até sexta, dia 14, a votação 
de 1º turno da eleição sindi-
cal 2010 dos Metalúrgicos de 
Taubaté e Região. Serão elei-
tos integrantes de 20 comitês 
sindicais de empresa. O se-
gundo turno será em junho. A 
CUT concorre como Chapa 1 
em todos os comitês. A Cha-
pa 2, da oposição, concorrerá 
apenas no comitê sindical da 
Volkswagen. O Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba 
apóia a chapa cutista.

O Banco de Alimentos de 
Sorocaba recebeu, na ma-
nhã desta terça, 11, as 20 
toneladas de feijão doados 
pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) 
e pelo Ceasa de Presidente 
Prudente. A Transportadora 
Sorocaba fez o frete a preço 
bem abaixo do mercado, por 
se tratar de um serviço para 
entidade filantrópica. O Ban-
co de Alimentos, que fica na 
Ceagesp, atende a mais de 20 
mil sorocabanos carentes.

Banco de Alimentos

Sindicalização
A equipe de sindicalização 

dos metalúrgicos divulga sua 
agenda para os próximos dias. 
Nesta quarta, 12, a equipe vai 
conversar com os trabalha-
dores da Tecsis P7 e P9. Na 
quinta, 13, será a vez da Tecsis 
P1. E na sexta, 14, a visita será 
na Tecsis P4. A sindicalização 
acontece sempre nos horários 
de refeição. Sindicalize-se 
para fortalecer sua categoria 
profissional.Os trabalhadores da 

Gerdau de Araçariguama 
receberam na manhã da úl-
tima quinta-feira, dia 6, um 
boletim unificado com in-
formações de praticamente 
todas as plantas da empresa 
do grupo Gerdau espalhadas 
pelo Brasil.

A confecção do mate-
rial, produzido pelo Comitê 
Mundial dos Trabalhadores 
da Gerdau, tem a finalidade 

de mostrar aos funcionários 
de todo o grupo a realidade 
de cada fábrica.

A publicação, um tablói-
de de quatro páginas, contém 
informações da Açonorte 
(PE), Usiba (BA), Açominas 
(MG), Gerdau de São José 
dos Campos (SP), Gerdau de 
Charqueada (RS), Gerdau de 
São Paulo, capital, Gerdau 
de Pindamonhangaba (SP) e 
Gerdau Riograndense.

Trabalhadores recebem material unificado das plantas no Brasil
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Material foi produzido pelo Comitê Mundial dos Trabalhadores da Gerdau

Sindicato faz assembléia e mobiliza 
trabalhadores da YKK por PPR

O Sindicato dos Metalúr-
gicos promoveu, na manhã 
da última sexta-feira, dia 7, 
duas assembléias, às 5h e às 
7h da manhã, com os tra-
balhadores do grupo YKK, 
que mantém três plantas em 
Sorocaba e emprega apro-
ximadamente 500 trabalha-
dores.

O encontro com os fun-
cionários foi para mobili-
zá-los para a campanha do 
Programa de Participação 
nos Resultados (PPR) deste 
ano, que está sendo nego-
ciado com a empresa. Outro 
assunto abordado pelo Sin-
dicato na assembléia foram 
as denúncias de que alguns 
chefes estão desrespeitando 
subordinados.

“Temos conhecimen-
to que de alguns chefes da 
YYK estão exagerando. O 
Sindicato não vai tolerar 
assédio moral ou qualquer 
outro tipo de pressão sobre 
os trabalhadores”, diz o se-
cretário-geral do Sindicato, 

Valdeci Henrique da Silva, 
o Verdinho.

Balanço
O Sindicato está pre-

parando um balanço dos 
acordos de PPR firmados 

até agora e das negociações 
que estão em andamento 
nas empresas. O levanta-
mento será publicado na 
Folha Metalúrgica assim 
que estiver concluído.

A direção sindical aler-

ta aos trabalhadores que a 
mobilização dos funcioná-
rios é fundamental para que 
as empresas que ainda não 
abriram negociações come-
cem a discutir o PPR deste 
ano com o Sindicato.

Funcionários do Grupo YKK participam de assembléia na porta da fábrica no último dia 7
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Gerdau

Clube fecha domingo
O Clube de Campo dos Me-

talúrgicos, no Éden, estará fe-
chado ao público neste domin-
go, dia 16. O local vai sediar 
um almoço beneficente, em 
prol do Banco de Alimentos de 
Sorocaba. Os convites para o 
evento já estão esgotados.



Cursos 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, 
Inspetor de Qualidade, Siste-
ma Toyota de Produção, Es-
pecialização Soldagem MIG/
MAG, Cálculo e Traçagem 
para Caldeiraria, Operador de 
Empilhadeira, Soldagem Elé-
trica, Tig e Mig e Programação 
CNC. Informações: (15) 3012-
4800.
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A produção de caminhões 
no Brasil de janeiro a abril 
de 2010 cresceu 67,59% em 
relação ao mesmo período 
de 2009. No setor de cami-
nhões pesados, o crescimen-
to foi ainda maior: 96,99%. 
Os números fazem parte de 
um levantamento elaborado 
pela subseção do Dieese dos 
metalúrgicos de Sorocaba.

Em números absolutos, 
as montadoras no Brasil 
produziram 57.786 cami-
nhões no primeiro quadri-
mestre deste ano. Em 2009, 
no mesmo período, a produ-
ção foi de 34.480 unidades, 
considerando-se caminhões 
de todos os portes (leves, 
semi-leves, médios, semi-
pesados e pesados).

O Sindicato dos Metalúr-
gicos admite que 2009 foi 
um ano de crise e que este 
é o ano de recuperação no 
Brasil, um dos países que 
saiu mais rápido da turbu-
lência econômica mundial. 
“Mas isso não pode servir 

Produção de caminhões no Brasil cresceu 
67,5% em comparação com ano de 2009

O presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva recebeu 
na segunda-feira, dia 10, o 
prêmio Campeão do Mundo 
na Batalha Contra a Fome, 
concedido pelo PAM (Pro-
grama Alimentar Mundial), 
vinculado à ONU (Organi-
zação das Nações Unidas). 

Para a ONU, Lula de-
sempenha trabalho eficaz 
de combate à fome no país 
e no mundo. 

Antes de conceder o prê-
mio ao presidente, a diretora 
executiva do PAM, Josette 
Sheeran, disse que Lula tem 

usado sua liderança interna-
cional para estimular políticas 
de combate à fome. “O Brasil 
tem mostrado ao mundo boas 
ações para acabar com a fome 
e a desnutrição”, frisou.

Segundo Josette, 93% das 
crianças e 83% dos adultos 
brasileiros passaram a fazer 
três refeições por dia. “Pre-
sidente, você deu o produto 
mais precioso a seu povo: a 
esperança”, disse Josette.

Em abril Lula foi eleito 
pela revista Time um dos 
25 líderes mais influentes 
do mundo.

Lula recebe prêmio da ONU pelas políticas de combate à fome
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Presidente Lula recebe homenagem das mãos de Josette Sheeran

Cartão dos Metalúrgicos
A troca das antigas cartei-

rinhas de sócios e dependentes 
pelo novo cartão do metalúrgi-
co continua sendo feita nas se-
des do Sindicato das 8h às 18h, 
de segunda a sexta. Na sede de 
Sorocaba, a troca pode ser fei-
ta também aos sábados, das 8h 
às 12h. Mais informações pelo 
telefone (15) 3334-5400, da 
sede de Sorocaba; ou nas sedes 
regionais.

Acontecem nos dias 12 e 
13 (quarta e quinta) as elei-
ções para o Diretório Central 
de Estudantes (DCE) da Uni-
so. A diretoria do Sindicato 
dos Metalúrgicos recomenda 
aos estudantes o voto na chapa 
Nada Será Como Antes.

Entre as propostas da Cha-
pa estão a Renegociação da 
Matrícula e da Mensalidade, 
Quebra do Monopólio do Xe-
rox, Redução da Multa da Bi-
blioteca e Criação de um Cen-
tro de Cultura e Arte. 

Eleição na Uniso

de desculpa para os patrões 
minimizarem o crescimento 
do setor”, afirma o presi-
dente do Sindicato, Ademil-
son Terto da Silva.

O comentário de Terto 
toma como base o próprio 

estudo do Dieese, que tam-
bém compara a produção 
de 2010 com a de 2008, 
ano anterior à crise, em que 
quase todos os setores da 
indústria bateram recordes 
de produção.

O estudo mostra que a 
produção de caminhões nos 
primeiros quatro meses des-
te ano também está superior 
ao primeiro quadrimestre de 
2008. Nesse caso, o cresci-
mento foi de 13,43%.

Os trabalhadores da Syl, 
líder de mercado em pasti-
lhas de freio, com unidades 
na zona industrial de So-
rocaba e Iperó, rejeitaram 
proposta de PPR oferecida 
pela empresa, cujo valor se-
ria igual ao pago pela fábri-
ca no ano passado.

A assembléia foi reali-
zada nesta terça, 11, às 15h, 
com os dois turnos da uni-

dade de Sorocaba.
“Levando em conside-

ração que 2009 foi um ano 
de crise e que este ano será 
de crescimento, como já se 
constatou no primeiro tri-
mestre, não podemos acei-
tar um PPR igual ao do ano 
passado”, argumenta o diri-
gente sindical Alex Sandro 
Fogaça.

Além do crescimento do 

Trabalhadores da Syl rejeitam PPR igual do ano passado
setor em 2010, os trabalha-
dores usam o PPR das con-
correntes como parâmetro. 
“Se eles [concorrentes] que 
não são líderes de mercado 
melhoram o PPR em relação 
ao ano passado, porque a lí-
der não pode melhorar. Ela 
[Syl] precisa repartir o bolo 
de forma mais justa”, com-
pleta Alex Sandro Basílio, 
membro do CSE na Syl.

Marta em Sorocaba
 Em visita a Sorocaba, no 

último dia 7, a ex-prefeita de 
São Paulo e pré-candidata 
do PT ao Senado, Marta Su-
plicy, alfinetou os críticos da 
pré-candidata Dilma Rousseff 
ao dizer que ela organizou o 
programa Minha Casa, Minha 
Vida, gerenciou o processo do 
pré-sal e livrou o Rio Grande 
do Sul do apagão de FHC, em 
1999, quando era secretária de 
energia daquele estado. “Esses 
são alguns dos feitos da Dilma 
para quem diz que ela não tem 
experiência”. Sindicalistas durante assembléia
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