Foguinho

Participação nos Resultados

ACORDO

x

Negociações com o Sindicato e comissões internas garantiram bons Programas de Participação nos Resultados (PPR) aos metalúrgicos de Sorocaba
nas últimas duas semanas. Assembléias aprovaram acordos na ZF Lemforder,
Sistemas e Brasil, no Grupo Schaeffler, na Barros Monteiro, na Induskap e na
Atlanta. Nas empresas maiores, os valores variam de R$ 3,5 mil a R$ 4,1 mil
por trabalhador, caso atingidas as metas. Na foto, aprovação da proposta na ZF
Lemforder.

GREVE

Enquanto acordos são aprovados e negociações avançam em diversas
empresas, na Moto Peças os trabalhadores entraram em greve nesta segundafeira, dia 24, para exigir que a empresa melhore sua proposta de PPR. A Moto
Peças empacou nos R$ 1,2 mil por funcionário e está irredutível. Até o fechamento desta edição (na noite de terça), a empresa ainda não havia retomado o
diálogo com o Sindicato. Nesta quarta, dia 26, haverá assembléias para avaliar
o movimento.
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Ministério Público deverá
Pries parou porque atrasou
investigar acidente na Tamboré pagamento de férias e FGTS

Izídio pressiona e
prefeitura promete
vagas em creches

PÁG. 2

Fazenda Ipanema é
reaberta e Sindicato
organiza passeio PÁG. 7
Folha Metalúrgica
não circulou na
semana passada

Após um acidente que
matou José Carlos da Silva
no dia 15, o Sindicato dos
Metalúrgicos decidiu pedir
ao Ministério Público do Tra-

balho (MPT) que investigue
as condições de segurança na
Nova Tamboré. A decisão foi
informada aos trabalhadores
em assembléia dia 18. PÁG. 6

Os trabalhadores da Pries
voltaram ao trabalho nesta
terça, após greve iniciada no
dia anterior. Há trabalhadores com dois anos de férias

vencidas, além de falta de depósitos do FGTS. A empresa
promete regularizar a situação. As horas paradas não
PÁG. 6
serão descontadas.

Em virtude da agenda de negociações dos diretores sindicais,
que distribuem este informativo
aos trabalhadores, e do seminário
de comunicação realizado dias 20
e 21, a Folha Metalúrgica não
circulou na semana passada.
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ARTIGO

Mas o
trabalhador
precisa
entender que
a mobilização
deve ser
constante
para se
garantir
conquistas
Moto Peças (pág 3).
Mas a mobilização
deve ser constante.
Uma categoria mobilizada vai impedir
assédio moral, excesso de carga horária,
garantir
melhores
condições de trabalho
e, principalmente, reajuste salarial digno a
cada campanha salarial.
É comum perceber,
em algumas fábricas,
mobilização forte pelo
PPR e mobilizações
mais frouxas durante
a campanha de reajuste salarial anual.
Neste caso, o trabalhador se esquece
que o reajuste salarial,
os cinco, seis, sete ou
oito por cento que
ele terá de aumento,
vai refletir ao longo
da sua carreira. Esse
aumento vai refletir
nas férias, no 13°, no
FGTS, na média sala-
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rial para contagem
da aposentadoria,
etc. O PPR, por sua
vez, é um volume
maior de dinheiro
em mãos, mas ele
ocorre apenas uma
vez no ano e não
influi na vida profissional futura do
trabalhador, como
influi um reajuste
salarial.
Se os metalúrgicos têm o orgulho
de ser considerados,
uma das categorias
mais organizadas
do país, é porque
ao longo de muitos
anos eles estiveram
unidos. A categoria
já enfrentou grandes batalhas, principalmente nos anos
70 e 80, em plena
repressão imposta
pelo regime militar.
Hoje, para que
essa categoria continue forte em busca de melhorias,
não só salariais,
mas também para
toda a sociedade,
os
metalúrgicos
precisam manter
o mesmo espírito
de luta e união. Só
assim a categoria
poderá conquistar a
redução de jornada,
melhores salários,
PPR mais representativos e, acima de
tudo, dignidade e
respeito na fábrica
e na comunidade.
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Paulo Kaufmann*

Em vigor há alguns
dias, o Novo Código de
Ética Médica traz itens
positivos. Por exemplo:
reforça o direito à informação e decisão do
paciente. No Artigo 88
está escrito: “É vedado [proibido] ao médico: Negar, ao paciente,
acesso a seu prontuário,
deixar de lhe fornecer
cópia quando solicitada,
bem como deixar de lhe
dar explicações necessárias à sua compreensão.”
Porém, o mais importante é que o principal não mudou: o Código anterior já prescrevia
obrigações e direitos aos
médicos, contemplando
respeito aos pacientes
e compromisso com a
saúde.
Vale relatar que houve, nos debates sobre a

revisão do Código, mobilização vitoriosa, por
médicos que militam
em saúde do trabalhador, pela manutenção de
tais itens.
Positiva é a oportunidade de debater o Código entre pacientes e trabalhadores para ampliar
o diálogo e o respeito
entre médicos e pacientes. Fazer valer, por
exemplo, a prescrição:
O alvo de toda a atenção
do médico é a saúde do
ser humano, em benefício da qual deverá agir
com o máximo de zelo e
o melhor de sua capacidade profissional.
A questão que se coloca é o cumprimento
desse Código. Isso interessa à sociedade mais
do que aos médicos.
Por exemplo: Resolução em São Paulo
impedia médicos de determinar incapacidade

José Jesus Vicente

A grande maioria
dos trabalhadores
das fábricas onde o
Sindicato negociou
ou está negociando
PPR está de parabéns pela união. As
notícias
publicadas nas páginas 3,
4 e 5 desta edição
mostram um pouco da dimensão do
espírito de luta que
esses trabalhadores
estão desempenhando pela conquista
de bons acordos de
PPR ao longo deste
ano.
O que a diretoria
do Sindicato alerta
é que essa união não
deve, jamais, se limitar às campanhas
de PPR. Manter-se
unidos, antenados
em tudo que acontece na fábrica e na
sociedade, é mais
que uma obrigação
dos trabalhadores,
é uma arma que ele
tem para medir forças com o seu patrão.
No caso específico do PPR, por se
tratar de um dinheiro
extra, muitas vezes
superior a um salário nominal do empregado, é comum
os funcionários de
uma fábrica se mobilizarem rapidamente e decidir por
uma greve, como
está ocorrendo na

O Novo Código de Ética Médica

ou afastamento do trabalho, tratando tais atos
como exclusividade do
médico perito. Após
protestos, foi revogada.
Estava em desacordo
com o próprio Código
de Ética.
A democracia é a
chave; exige prática
cotidiana e construção
permanente.
*Dr. Paulo Roberto
Kaufmann, médico do
trabalho do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba, é Diretor do Instituto
Síntese Saúde e Trabalho.

Depois de questionar Vox Populi, Datafolha
admite crescimento de Dilma em pesquisas
Em pesquisa divulgada no sábado, 22,
o Datafolha admitiu
o crescimento da précandidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff (PT). Segundo o
levantamento, Dilma e
Serra estariam empatados com 37% da preferência do eleitorado.
Até poucas semanas atrás o Datafolha
questionava pesquisas
do instituto Vox Popoli,
que em abril apontou
empate entre os candidatos e na semana passada apontou ultrapassagem de Dilma sobre
José Serra em três pontos percentuais. O Da-

tafolha chegou a questionar a metodologia do
Vox Populi.
Pelo Vox Populi, em
abril Serra teria 34%
dos votos e Dilma 31%,
o que apontaria empate técnico, já que a
pesquisa trabalha com
margem de erro de dois
pontos percentuais para

mais ou para menos.
Em 15 de maio o mesmo instituto apontou
38% para Dilma e 35%
para Serra.
Neste período o
Datafolha sustentava
que Dilma estaria com
10 pontos percentuais
abaixo de Serra: 28% a
38%.

Vereador pressiona e
prefeitura promete creches
Criar 1,4 mil novas
vagas em creches públicas até o final de 2012
é a meta da Secretaria
da Educação (Sedu) de
Sorocaba. O anúncio foi
feito durante audiência
pública na Câmara Municipal no último dia 17
pela chefe da divisão de
educação da Sedu, Marta Cassar.
Com a criação das
1,4 mil vagas, o número
de crianças matriculadas
passaria de 6,6 mil para

8 mil, segundo Marta.
A projeção foi considerada insuficiente pelos
participantes da reunião.
Para a ex-representante
do MEC (Ministério da
Educação), Iara Bernardi, o número oferecido
pela prefeitura não é
suficiente para atender
as demandas reprimidas
há anos.
A audiência para
debater a falta de vagas
em creche em Sorocaba
foi convocada pelo ve-
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União e respeito

reador Izídio de Brito
(PT), que tem recebido
inúmeras denúncias de
falta de vagas em creches desde que assumiu
o cargo de vereador em
1° de janeiro de 2009.
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Trabalhadores da Moto Peças
estão em greve por PPR melhor
Fotos: Foguinho

Paralisação começou na segunda-feira, dia 24; nesta quarta haverá nova assembléia para avaliar o movimento

Paralisação na Moto Peças, em Sorocaba, foi tranqüila no primeiro dia; na terça, empresa exigiu força policial exagerada, pressionou trabalhadores e provocou
princípio de tumulto. Apesar disso, greve continuou. Assembléia nesta quarta vai definir rumos do movimento.
Os trabalhadores da
Moto Peças, em Sorocaba,
estão em greve desde a manhã de segunda-feira, 24,
para exigir da empresa melhor valor de participação
nos resultados (PPR). Até o
fechamento desta edição, na
noite de terça, 25, a empresa
ainda não havia reaberto negociações com o Sindicato
dos Metalúrgicos.
Na manhã desta quarta
haverá assembléia sindical

em frente à fábrica para avaliar o movimento.
A Moto Peças oferece R$
1.200 de PPR por trabalhador.
Para o dirigente sindical Valdeci Henrique, o Verdinho, o
valor está bem abaixo da expectativa dos trabalhadores e
também dos PPRs pagos por
indústrias similares.
Na manhã desta terça, a
empresa pediu forte aparato policial para acompanhar
uma assembléia, que man-

teve a paralisação. O clima
chegou a ficar tenso, mas não
houve confronto com a PM,
que dialogou com os dirigentes sindicais.
Tentativas de diálogo
Ainda na terça-feira, diretores do Sindicato ligaram
diversas vezes para responsáveis pela empresa a fim de
reestabelecer o diálogo.
O vice-presidente do Sindicato e vereador Izídio de

Brito e o vice-presidente da
Federação dos Metalúrgicos
(FEM), João Farani, tentaram convencer a Moto Peças
a retomar as negociações e
melhorar a proposta, mas ela
se manteve irredutível.
Abaixo-assinado
Nos últimos dias, um
abaixo-assinado
passado
internamente pela empresa,
induzindo os trabalhadores
a aceitarem a proposta, au-

mentou o grau de insatisfação dos funcionários e culminou com a greve iniciada
às 8h do dia 24.
Segundo o Sindicato, os
R$ 1.200 de PPR representam apenas 2,46% do lucro
liquido que a Moto Peças
pode obter este ano. Ainda
de acordo com o Sindicato,
a produção e os lucros deste
ano devem ser similares aos
de 2008. A Moto Peças conta
com 328 trabalhadores.
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Na ZF do Brasil, participação
pode chegar a R$ 4,1 mil
Foguinho

Os trabalhadores da ZF
do Brasil, em Sorocaba,
aprovaram em assembléia
na última sexta, dia 21, um
programa de participação
nos resultados que pode chegar a R$ 4.100 por funcionário. Porém, a exemplo da ZF
Sistemas, esse valor “cheio”
será pago pela ZF do Brasil
somente se 130% das metas
forem atingidas.
No caso de 100% das metas serem atingidas, o PPR
total será de R$ 3.145. A primeira parcela, de R$ 2.200,
foi paga no último dia 24. A
segunda parcela será paga
dia 4 de fevereiro de 2011.
Também como o acordo

Votação em assembléia na sexta, dia 21, revelou que proposta satisfez trabalhadores da ZF do Brasil

na Sistemas, os estagiários
da ZF do Brasil vão receber
40% do valor do PPR pago
aos efetivos.
“A proposta na ZF avançou ao longo das negociações. Os trabalhadores
acompanharam com interesse as discussões. Por isso
estão de parabéns. A atuação
do CSE na fábrica também
foi fundamental. Agora, é
mobilizar mais para conseguir mais avanços”, afirma
o sindicalista Joselito Mansinho.
A ZF do Brasil é fabricante de autopeças e emprega cerca de 2.200 trabalhadores efetivos.

Foguinho
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PPR na Lemforder será de R$ 3,6 mil ZF Sistemas: PPR pode
chegar a R$ 3,9 mil

Votação da proposta na ZF Sistemas aconteceu dia 14 de maio

A participação nos resultados dos metalúrgicos da
ZF Sistemas, em Sorocaba,
pode chegar a R$ 3,9 mil.
Mas somente se os trabalhadores atingirem 130% das
metas.
A proposta da empresa
foi aprovada pelos trabalhadores em assembléia sindical no último dia 14. A primeira parcela, de R$ 2 mil,
foi paga dia 20 de maio. A
segunda, de até R$ 1,9 mil,
se alcançada 130% das me-

Metas na Lemforder são atingíveis, na avaliação do Comitê Sindical e dos demais trabalhadores

Os cerca de 500 funcionários da ZF Lemforder,
fabricante de autopeças instalada na zona industrial de
Sorocaba, aprovaram, em
assembléia no dia 21, um
acordo de PPR (Programa
de Participação nos Resultados) negociado entre sin-

dicato, comissão interna e
empresa.
Atingidas as metas, o benefício chegará a R$ 3.650.
A primeira parcela, de R$
2 mil, foi paga dia 21. A
segunda será no início de
2011.
Os estagiários vão rece-

ber 50% do valor pago aos
funcionários efetivos.
“A mobilização dos trabalhadores foi fundamental para que o acordo fosse
fechado com metas atingíveis”, comenta o dirigente
sindical Marcos Roberto
Coelho, o Latino.

tas, será paga em fevereiro
de 2011.
Os estagiários vão receber 40% do valor pago aos
efetivos.
O diretor sindical João
Evangelista de Oliveira afirmou que o PPR poderia ser
melhor. “Mas foi colocado
em assembléia e os trabalhadores aprovaram. A decisão
deles é soberana”, disse.
A ZF Sistemas fabrica
autopeças e emprega cerca
de 700 trabalhadores.

Os trabalhadores do grupo Schaeffler, fabricante de
autopeças em Sorocaba, aprovaram em assembléias, dia 17
de maio, um acordo de participação nos resultados (PPR
2010) que prevê até R$ 3.500
por funcionário.
A proposta de acordo foi
negociada com a empresa pelo
Sindicato dos Metalúrgicos e
comissão interna de PPR. A
primeira parcela, de R$ 2 mil,
foi paga dia 20 de maio.

A segunda parcela será
paga dia 6 de fevereiro de
2011. De acordo com o sindicalista Valdeci Henrique, o
Verdinho, apesar de a segunda parcela ser condicionada
a metas, como quantidade de
peças produzidas, elas são
perfeitamente atingíveis.
Rejeição anterior
Anteriormente, dias 3 e
12 de maio, os trabalhadores
haviam rejeitado as propostas

da empresa, que queria condicionar o PPR à retirada de um
processo coletivo que os funcionários movem na justiça.
O processo é referente a
um resíduo do PPR de 2009.
Quando a empresa retirou a
exigência, os trabalhadores
aprovaram o acordo.
O grupo Schaeffler tem
três unidades em Sorocaba,
Ina, Luk e FAG, que juntas
empregam 4.500 trabalhadores.

Foguinho

Proposta é aprovada no grupo Schaeffler

Schaeffler tem três fábricas: Ina, Luk e FAG, que empregam 4.500 metalúrgicos

PPR 2010

Pág. 5
Edição 600
Maio de 2010

Assembléias mobilizam
trabalhadores de três empresas
Foguinho

Proposta foi aprovada na Atlanta e rejeitada na Index;
na De Nora, paralisação pode acontecer a qualquer momento

Os trabalhadores das indústrias Index, Atlanta e De
Nora, todas instaladas em
Sorocaba, participaram de
assembléias na portaria de
suas respectivas unidades
no último dia 13 de maio
para deliberar sobre o PPR
(Programa de Participação
nos Resultados) de 2010.
Na caldeiraria Atlanta,
os trabalhadores e a empresa chegaram a um acordo e
o PPR foi aprovado.
Na Index, indústria de
máquinas, os funcionários
não concordaram com a

empresa e a proposta foi
rejeitada em assembléia no
dia 13. As negociações continuam.
Já na De Nora, como a
empresa sequer abriu negociação, os trabalhadores
aprovaram, também no dia
13, um comunicado de greve. “A De Nora insiste em
não pagar PPR aos funcionários. Vamos ver agora,
com o comunicado de greve, se ela abre negociação
ou se prefere ver a produção parada”, diz o dirigente
sindical Joselito Mansinho.

Foguinho

Metalúrgicos da Index rejeitaram uma proposta de PPR no último dia 13; Sindicato continua insistindo no diálogo com a empresa

Na caldeiraria Atlanta, os trabalhadores aprovaram a proposta de PPR e já têm acordo

PPR aprovada também na
Barros Monteiro e na Induskap
em 31 de dezembro.
Já na Induskap, fabricante de escapamentos para
automóveis, a assembléia
de aprovação do PPR aconteceu dia 14. O benefício
será pago em duas parcelas:
agosto e fevereiro. O valor
deste ano ficou quase 50%
superior ao ano passado.
Os valores não serão divulgados para não influenciar negociações que ainda
estão acontecendo em empresas similares.
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Outras duas empresas
que já garantiram o PPR
2010 aos funcionários, por
meio de negociações com o
Sindicato e comissões internas, foram a Barros Monteiro e a Induskap. Ambas em
Sorocaba.
Na Metalúrgica Barros
Monteiro, com 110 funcionários, os trabalhadores
aprovaram a proposta em assembléia no dia 13 de maio.
A primeira parcela será paga
dia 30 de junho e a segunda,

Na Barros Monteiro os trabalhadores acompanharam o processo de negociação e aprovaram proposta no dia 13 de maio.

Na Induskap, fabricante de escapamentos, PPR 2010 também está garantida

2010

Pág. 6
Edição 600
Maio de 2010

O senador e pré-candidato
ao governo de São Paulo, Aloizio Mercadante (PT), participará de uma plenária às 19h30
desta quinta, 27, no Salima’s
Park Hotel; em Votorantim.
Antes o senador passará por
Salto, Sorocaba, Salto de Pirapora e Piedade. Em Sorocaba
ele chega às 11h30, na Câmara Municipal. Às 13h almoça
com prefeitos, vereadores,
sindicalistas e presidentes de
partidos.

Marinho na região
O prefeito de São Bernardo
do Campo, Luiz Marinho (PT),
visitou Sorocaba e região nessa
terça, 25. Em visita à Câmara
Municipal de Sorocaba, Marinho esteve acompanhado do
deputado estadual Hamilton
Pereira e da ex-vereadora Iara
Bernardi, ambos do PT. O vereador petista Izídio de Brito foi
quem recepcionou Marinho na
Câmara. Ele destacou a importância do prefeito na criação da
CUT e do PT e no processo de
redemocratização do país.

Cipa na Tecsis
Neste dia 1º de junho, os
trabalhadores de todas as 10
plantas da Tecsis em Sorocaba
têm um compromisso importante: eleger seus representantes na Cipa ( Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes).
Os cipeiros, quando comprometidos com os trabalhadores, são fundamentais para
ajudar a prevenir acidentes e
doenças ocupacionais. Eles
também podem se unir ao Sindicato para organizar as lutas
dos trabalhadores.

Sindicato vai pedir que MPT
investigue acidente na Nova Tamboré
Após um acidente fatal de
trabalho no último dia 15, na
fábrica Nova Tamboré, em
Sorocaba, o Sindicato dos
Metalúrgicos decidiu pedir
que o Ministério Público do
Trabalho (MPT) investigue
se as normas de segurança
estão sendo cumpridas pela
empresa.
José Carlos da Silva, 28
anos, morreu no sábado,
15, em conseqüência de um
acidente de trabalho sofrido às 4h30 do mesmo dia.
Ele operava uma extrusora
quando foi atingido no peito
por um braço da máquina.
José foi socorrido no Hospital Regional, mas morreu
pouco antes das 8h.
A Nova Tamboré faz extrusão de alumínio e fica no
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Mercadante faz plenária

Morte no Trabalho

Sindicato realizou assembléia dia 18, para manifestar solidariedade e informar providências para investigar morte de José Carlos

bairro Cajuru, em Sorocaba.
A Polícia Científica fez
perícia no dia do acidente.

Já a Subdelegacia Regional
do Trabalho (SDRT) enviou
representante para vistoriar

a fábrica dois dias depois,
e sem acompanhamento do
Sindicato.

Empresa negocia e trabalhadores
pôem fim à greve na Pries
Os funcionários da tecnomecânica Pries, fabricante
de componentes para linha
branca (fogões e geladeiras),
em Sorocaba, voltaram ao
trabalho no começo da tarde desta terça, 26. Eles estavam parados desde a manhã
de segunda, 25, por falta de
recolhimento do FGTS, irregularidades com o INSS e
excesso de férias vencidas.
Os trabalhadores voltaram ao trabalho depois que
empresa se comprometeu a
sanar todos os problemas. O
diretor da empresa, Walter
Grossmann, ainda garantiu
a criação de uma comissão
com a participação dos trabalhadores, que irá acom-

Foguinho

NOTAS RÁPIDAS

Trabalhadores participam de assembléia conduzida pelos sindicalistas Joselito Mansinho e Sérgio João

panhar a vida financeira da
fábrica, que alega problemas
de caixa.
Os funcionários ainda

garantiram estabilidade no
emprego aos integrantes da
comissão e pagamento dos
dias parados. “A mobiliza-

ção dos trabalhadores foi
importante para garantir as
negociações”, diz o dirigente
sindical Joselito Mansinho.

Votorantim

Trabalhadores param a TSM por 3
horas devido à falta de pagamento
Após 3 horas de paralisação no dia 18, por falta
de pagamento e de depósito
do FGTS, os metalúrgicos
da caldeiraria TSM, em Votorantim, retornaram ao trabalho depois que a empresa
garantiu o pagamento no
mesmo dia.
O movimento foi liderado

pelo Sindicato dos Metalúrgicos. A TSM fez o depósito
dos salários no começo da
tarde do dia 18 e dispensou
os trabalhadores para irem ao
banco. A empresa também se
comprometeu a regularizar o
FGTS dos funcionários. A
TSM emprega aproximadamente 70 trabalhadores.

Acidente de trabalho
Dias antes do protesto
por falta de pagamento, a
TSM já havia sido notícia
no site do Sindicato na Internet. No dia 13, o soldador Marcelo Batista de Sales, 31 anos, perdeu o dedo
mínimo da mão esquerda

durante o trabalho.
Ele soldava chapas de
aço, quando teve o dedo esmagado por uma marretada
disparada acidentalmente
por um colega de trabalho.
Ele foi socorrido à Santa
Casa da Misericórdia de
Votorantim e teve o dedo
amputado.
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TURISMO

Após dez meses fechada para visitas, foi reaberta
no sábado, 22, a Floresta
Nacional de Ipanema (Flona), também conhecida
como Fazenda Ipanema,
em Iperó. O local recebeu
melhorias para alavancar
seu potencial turístico.
A Floresta tem fortes
ligações com a história da
metalurgia no Continente Americano. Por volta
de 1590, os bandeirantes
Afonso Sardinha (pai e filho) instalaram um forno
rústico no local para produzir artefatos de ferro. Já
em 1811, por ordem do rei
Dom João VI, foi inaugurado um dos maiores empreendimentos industriais
do Continente até então: a
Real Fábrica de Ferro de
São João de Ipanema.
As ruínas dos fornos e a
fábrica de ferro estão abertas à visitação.
Outro atrativo da Fazenda é a reserva ecológi-

Paulo Rogério

Fazenda Ipanema é reaberta à visitação

Informática em Iperó
Estão abertas e vão até o próximo dia 28 as inscrições para
o curso de informática básica
oferecido gratuitamente na sede
do Sindicato em Iperó. As aulas
começam na próxima segunda,
31, e duram três meses. Podem
se inscrever sócios do Sindicato e seus dependentes, além de
integrantes da comunidade. Se
o número de candidatos superar
o de vagas haverá sorteio. Mais
informações pelo 3266-1888.

Seminário
Além de ser uma reserva ecológica, a Flona também tem atrativos que retratam a história dos metalúrgicos desde o século 16

ca. São 5.180 hectares com
plantas e animais em seu
habitat natural.
De quinta a domingo,
a Flona é aberta a visitas
individuais ou em grupos,
das 8h às 18h. Os ingressos

custam R$ 5 por pessoa.
Menores de 12 e maiores
de 60 anos não pagam.
De segunda a quarta a
visitação é reservada para
escolas. Mais informações
pelo telefone (15) 3266-

9099.
No próximo dia 6, o
Sindicato vai realizar uma
excursão para o local, gratuita para sócios e dependentes. Veja matéria nesta
página.

Sindicato fará excursão grátis para a Flona
Estão abertas, até o dia 2
de junho, as inscrições para
sócios do Sindicato e dependentes participarem de
uma excursão gratuita à Fazenda Ipanema, em Iperó.
A viagem será dia 6 de
junho. Os visitantes po-
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derão percorrer trilhas no
Morro Ipanema e visitar
importantes monumentos
e construções históricas.
(veja matéria sobre a Folha
nesta página).
A reserva de vagas pode
ser feita pelo telefone (15)

3334-5406, das 8h às 18h,
de segunda a sexta-feira; ou
pelo e-mail: juventude@
smetal.org.br
Na inscrição por e-mail,
pede-se que a pessoa não se
esqueça de identificar quantas vagas pretende reservar

e de deixar ao menos um
telefone para contato.
Em abril de 2007, a primeira excursão à Fazenda
Ipanema reuniu mais de
200 metalúrgicos e familiares, que passaram o dia no
local.

Site dos metalúrgicos teve
2 mil acessos em 10 dias
Cada internauta visitou várias páginas do site; no total foram mais de 10 mil exibições no período
Nos primeiros 10 dias no
ar, o novo site do Sindicato
dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região na Internet
teve mais de 2 mil acessos.
Cada internauta que acessou
o site visitou várias páginas.
No total, foram mais de 10
mil exibições de diferentes
páginas do site em apenas
10 dias.
O site foi lançado na
noite do dia 7 de maio. O
levantamento abrange do
lançamento até o dia 17 e
foi realizado pela Skyller,
desenvolvedora de web.
Somente a página inicial
do site foi exibida 4.194
vezes. A sessão de notícias
teve 1.460 exibições em 10

dias. A seção de serviços foi
visitada 1.032 vezes, a galeria de imagens, 503 vezes,
além de diversas outras seções com menor número de
visitas.
Outro atrativo do site, a
seção de vídeos, teve 259
acessos. Também a seção
de classificados foi bastante
procurada. Foram 233 exibições em poucos dias. Já
há dezenas de anúncios nos
classificados gratuitos, entre veículos, imóveis, empregos e diversos.
O próximo balanço de
acessos deverá ser realizado
no final deste mês. O endereço do site é www.smetal.
org.br

O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba promoveu nos
dias 20 e 21 de maio um seminário de comunicação com toda
a diretoria plena da entidade. O
encontro, que contou com palestras de profissionais da área de
comunicação, debates e trabalhos em grupo, teve a finalidade
de aprimorar a comunicação interna e externa da entidade. No
final do evento os sindicalistas
apontaram uma série de melhorias que serão implantadas na
comunicação do Sindicato.

Piscina fechada
As piscinas do Clube de
Campo do Sindicato dos Metalúrgicos, no bairro do Éden,
em Sorocaba, estarão fechadas
a partir da próxima segunda-feira, 31, para reformas. As demais
dependências, como quadra,
academia e quiosques funcionarão normalmente. A diretoria do
Sindicato avisa, também, que as
trocas de carteirinhas continuam normalmente na sede de Sorocaba, inclusive aos sábados,
das 8h às 12h.

Sindicalização
A equipe de sindicalização
do Sindicato visita duas fábricas até sexta-feira, 28. Nesta
quarta e quinta a equipe atenderá aos funcionários da Enertec.
Na sexta, 28, os sindicalizadores estarão na Tecfix. A adesão
é feita sempre nos intervalos de
refeição. Fique sócio, fortaleça
sua categoria pela garantia dos
seus direitos e em busca de novas conquistas!
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Em maio setor metalúrgico retoma
nível de emprego de 2008, afirma CNM
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Deu CUT em Taubaté

Reajuste dos aposentados
O Senado aprovou na última
semana um reajuste de 7,72%
para aposentadorias com valor
acima do salário mínimo. O reajuste, que segue para sanção do
presidente Lula, trará um custo
adicional de R$ 1,6 bilhão ao
INSS até o fim do ano. Os senadores também acabaram com
o fator previdenciário, mecanismo que limita aposentadorias
precoces e que foi criado no governo do presidente Fernando
Henrique Cardoso.

Estabilidade pós férias
A Comissão de Trabalho da
Câmara dos Deputados Federais aprovou na quarta, 19, a estabilidade no emprego por três
meses aos trabalhadores após
o retorno de férias e licençamaternidade. A medida é valida
para funcionários regidos pela
CLT. O projeto será analisado
pela Comissão de Constituição
e Justiça. Se não houver parecer
divergente, não precisa ser votado pelo Plenário, sendo encaminhado direto ao Senado.

Nespolo na CNM
O dirigente metalúrgico
Claudir Nespolo assumiu na
última sexta, 21, a presidência
da Confederação Nacional dos
Metalúrgicos
(CNM/CUT).
Ele assume a presidência da
Confederação com a missão de
continuar com a bandeira da
redução da jornada de trabalho
de 44 para 40 horas semanais.
Nespolo assumiu o lugar de
Carlos Grana, que se licencia
do cargo para concorrer a uma
vaga na Assembléia Legislativa de São Paulo.

Nespolo (esq) e Carlos Grana

Ainda neste mês de maio
a indústria metalúrgica deve
retomar o pico do nível de
emprego de 2008 e alcançar
aquela que foi a melhor marca dos últimos 20 anos. Falta apenas a criação de 12 mil
postos de trabalho no Brasil
para que se chegue aos 2,162
milhões de vagas registrados
em outubro de 2008.
A previsão foi feita pelo
então presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT (CNM),
Carlos Grana, durante divulgação do estudo “Indústria
Metalúrgica - Uma Década
de Mudança”, no último dia
19, na sede da entidade em

São Bernardo do Campo.
No dia 21, Grana deixou
a CNM para se candidatar a
deputado estadual nas eleições deste ano. Quem assumiu a presidência da entidade foi Claudir Nespolo (veja
nota nesta página).
Os dados elaborados pelo
Departamento Intersindical
de Estudos Socioeconômicos (Dieese) mostram que o
setor metalúrgico passou por
uma importante expansão na
última década. No setor de
máquinas para escritório o
crescimento foi de 145,7%
nos últimos dez anos. Mesmo no setor de metalurgia
básica, que sofreu forte im-

Imprensa / CNM/CUT

Estudo também revela que crescimento do setor, em alguns segmentos, chegou a 145% nos últimos 10 anos

Estudo realizado pelo Dieese foi divulgado dia 19, na sede da CNM/CUT

pacto da crise em 2009, a
expansão foi de 8,7% no
período.
O número de postos de
trabalho saltou de 1,276 mi-

lhão em 2000 para 2,15 milhões em abril de 2010.
Fontes: Rede Brasil
e imprensa CNM/CUT

Atual

Reduzir jornada é possível, afirma Dieese
Foguinho

A Chapa 1, da CUT, venceu
todas as 107 vagas disputadas
nos Comitês Sindicais de Empresa e de Aposentados (CSE)
na eleição do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região.
A eleição, que terminou na última sexta, equivale ao 1° turno,
quando se elege a direção plena
da entidade. O segundo turno,
quando se elege A Diretoria
Executiva do Sindicato, será
nos dias 9, 10 e 11 de junho.

Evento realizado em Sorocaba reuniu sindicalistas de diversas centrais sindicais

Debate promovido pelo
Dieese em Sorocaba, no último dia 18, mostrou que a
redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas
semanais, sem redução de
salários, é possível e não
inviabiliza o processo produtivo.
A discussão foi conduzida por técnicos do Dieese de
São Paulo, no Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba,
e destinada a representantes
da classe trabalhadora. Participaram do evento membros

das centrais sindicais CUT,
CGTB, CTB, UGT e dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e de
sindicatos filiados à CUT.
Para o Dieese, a redução
da jornada de trabalho aumentaria o custo da produção em apenas 1,92%, elevando o custo da produção
de 22% para 23,92%, em
média. O Dieese mostrou,
também, que de 1988 para
cá a produção cresceu 84%,
enquanto a renda dos trabalhadores caiu 37%.

CUT promoveu atos pela redução
da jornada em diversos estados
A subsede regional da
CUT em Sorocaba – juntamente com os sindicatos
filiados à central – promoveu no último dia 18 um ato
pela redução da jornada de
trabalho na região central
da cidade.
A CUT cobra a redução
de jornada no Brasil de 44
para 40 horas semanais. As
mobilizações aconteceram
simultaneamente em várias
regiões do país.
Em Sorocaba
Em Sorocaba os manifestantes fizeram panfletagem

nas ruas do centro e na entrada do terminal Santo Antônio. Os sindicalistas distribuíram um jornal produzido
pela CUT-SP contendo informações sobre a redução
da jornada, além do contato
dos deputados federais pelo
estado de São Paulo, para
que o cidadão possa cobrar
do seu parlamentar uma posição sobre o assunto.
Em diferentes cidades
e estados, os trabalhadores
organizaram, no dia 18, paralisações parciais em empresas, atrasos na entrada
de turnos e mobilizações

de rua. “Nosso objetivo é
mostrar aos deputados que
os trabalhadores esperam
que eles votem a redução de

jornada ainda este ano”, diz
o coordenador regional da
CUT, Evanildo Amâncio, o
Miúdo.

