
16. Elas concordaram em 
manter o cadastro da enti-
dade atualizado com infor-
mações sobre as empresas e 
os trabalhadores.

Metalúrgicos da CUT entregam 
pauta aos patrões nesta quinta

um refeitório na empresa. 
Assembléia sindical nesta 
terça, 22, pediu unidade aos 
funcionários para conquistar 
melhorias.

Sindicato mobiliza 
trabalhadores da ALL
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Os trabalhadores da Amé-
rica Latina Logística (ALL), 
em Sorocaba, querem o fim 
dos atrasos no pagamento e 
reivindicam a instalação de PÁG. 3 

Mais de 250 empresas 
do setor metalúrgico na re-
gião participaram de uma 
reunião na sede do Sindi-
cato em Sorocaba no dia 

Empresas devem melhorar 
comunicação com Sindicato

PÁG. 4 

Campanha salarial 2010

Fo
gu

inh
o

Aumento real nos sa-
lários; valorização dos 
pisos salariais; jornada de 
40 horas semanais, sem 
redução nos salários e li-
cença maternidade de 180 
dias serão as prioridades 
da campanha salarial da 
Federação Estadual dos 
Metalúrgicos da CUT 
(FEM) este ano.

A pauta será entregue 
aos empresários do setor 
na manhã desta quinta, 
dia 24, junto com um ato 
sindical em frente ao pré-
dio da Fiesp, na avenida 
Paulista, em São Paulo.

As reivindicações fo-
ram aprovadas pelos me-
talúrgicos da região na 
última sexta, dia 18, em 
assembléia realizada na 
sede do Sindicato em So-
rocaba.Metalúrgicos da região de Sorocaba analisaram e aprovaram pauta da campanha salarial em assembléia no início da noite da última sexta, dia 18

Copa ÁfriCa do sul 2010 

Sindicato fecha nesta sexta 
Apesar de não haver atendimento ao público, na sede de Sorocaba haverá telão para quem quiser assistir Brasil x Portugal PÁG. 4

•Nova Tamboré  
   passa por vistoria 
   do Sindicato

•PPR 2010 é    
   aprovado na Syl  
   e na Wobben

•Trabalhadores    
   aprovam turnos 
   na Metalex

•Pesquisa revela  
   problemas do  
   SUS no estado

PÁG. 3 

PÁG. 2 

PÁG. 3

PÁGs. 3 e 4

PÁG. 2
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faltou 
unidade, 
espírito 

de grupo; 
faltou  

união entre 
jogadores 

e comissão 
técnica

A Copa e os trabalhadores
A seleção da 

França, das estre-
las Anelka, Evra, 
Thierry Henry e 
Cissé, deu adeus à 
Copa do Mundo na 
África do Sul no 
final da tarde da úl-
tima terça, 22, com 
apenas um ponto 
ganho e sem nenhu-
ma vitória. Além de 
perder a classifica-
ção, o selecionado 
francês também 
perdeu a compostu-
ra e deu, ao mundo, 
um péssimo exem-
plo de decência e 
esportividade.

Mas por que a 
França, carrasca 
do Brasil na final 
do mundial de 98 e 
nas quartas-de-final 
da copa passada, 
deu esse vexame e 
voltou para casa de 
mãos abanando?

 A resposta é 
simples: faltou uni-
dade, espírito de 
grupo; faltou  união 
entre jogadores e 
comissão técnica. 
Sem unidade, sem 
se entenderem em 
campo e fora dele, 
os franceses me-
teram os pés pelas 
mãos, arrumaram 
encrenca dentro e 
fora do gramado e 
vão ser lembrados 
por um bom tempo 
de como uma se-
leção não deve ser 

de trabalho e salá-
rios justos, deve ser 
de todos.

Somente com o 
espírito de grupo, 
com apoio ao Sindi-
cato e respeito aos 
colegas da fábrica, 
que todo o quadro 
de funcionário de 
uma empresa vai 
somar vitórias.

Sem unidade, 
cada trabalhador 
olhando para o seu 
próprio umbigo, os 
trabalhadores são 
facilmente cooptado 
pelas lideranças das 
empresas em detri-
mento às conquistas 
da categoria.

Esses são alguns 
dos motivos que a 
diretoria do Sindi-
cato dos Metalúr-
gicos de Sorocaba 
e região pede união 
entre todos os tra-
balhadores, seja ele 
sindicalizado ou 
não.

E como a Copa 
do Mundo do traba-
lho acontece todos 
os dias e em todas 
as empresas, é ne-
cessário que a união 
da categoria aconte-
ça todos os dias, to-
das as horas, todos 
os momentos. Caso 
contrário, colhe-
remos os mesmos 
fracassos colhidos 
pela França nesta 
Copa.
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Sindicato realiza vistoria 
técnica na Nova Tamboré

O Sindicato dos 
Metalúrgicos realizou, 
no dia 17, uma visto-
ria na empresa Nova 
Tamboré, em Soroca-
ba. A vistoria é decor-
rência de um acidente 
de trabalho que matou 
o metalúrgico José 
Carlos da Silva dia 15 
de maio.

Segundo o diretor 
sindical Marcos Lati-
no, foram constatadas 
irregularidades e riscos 
de acidente e doenças. 
“A empresa assumiu o 
compromisso de dis-

seguida durante uma 
Copa do Mundo.

Mas o que uma se-
leção de futebol tem a 
ver com os funcioná-
rios do chão de uma 
fábrica? Qual seme-
lhança entre jogado-
res e trabalhadores? 
Em se tratando de 
grupo, há vários pon-
tos que se asseme-
lham, principalmente 
a unidade. 

Assim como joga-
dores e comissão téc-
nica, os trabalhadores 
também devem estar 
unidos. A França não 
serve de lição, pois 
a unidade do grupo, 
que os franceses não 
tiveram, é de extrema 
importância. 

A relação entre 
chefes e subordina-
dos deve ser respei-
tosa e a briga pelo 
titulo, ou seja, por 
melhores condições 

Estado esconde pesquisa que 
revela mazelas nos hospitais

cutir melhorias com 
o Sindicato e a Cipa”, 
afirma Latino.

“Onde ocorreu o 
acidente já foi insta-
lado sistema de pro-
teção. Mas há muito 
a ser feito, pois cons-
tatamos ausência de 
treinamentos e falhas 
no painel de controle 
da extrusora”, afirma 
Jesael Anhaia, do de-
partamento de Saúde 
do Sindicato.

Além de Latino 
e Anhaia, também o 
médico do trabalho 

Paulo Kaufmann e o 
técnico de segurança 
e psicólogo Paulo Jú-
nior acompanharam a 
vistoria.
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Uma pesquisa enco-
menda pela Secretaria 
Estadual de Saúde de 
São Paulo no ano pas-
sado, mas mantida em 
sigilo até agora, aponta 
diversos problemas no 
atendimento aos pa-
cientes nos hospitais 
paulistas. O estudo 
mostra espera excessi-
va para exames, falhas 
nos procedimentos de 
parto e falta de vacinas 
em postos de saúde, 

entre outras falhas.
O relatório foi di-

vulgado recentemen-
te pelo portal UOL. A 
pesquisa ouviu 350 mil 
respostas em mais de 
630 unidades que fun-
cionam com recursos 
do SUS em São Paulo.

O estudo diz que 
cerca de 30% dos en-
trevistados afirmaram 
ter demorado até 6 
meses para fazer trata-
mento de quimiotera-

pia, hemodiálise ou ca-
teterismo.  A pesquisa 
aponta, também, que 
apenas 24% das grávi-
das em trabalho de par-
to receberam anestesia 
e que ainda 14% das 
gestantes tiveram seus 
filhos tomando apenas 
“banho morno” para 
aliviar a dor.  

Cerca de 30% dos 
pais também relataram 
falta de vacinas nas 
unidades. 

artigo

Investigando os Acidentes de Trabalho
Paulo Kaufmann*

O acidente de tra-
balho grave ou fatal é 
tragédia que pode ser 
evitado. Nesses casos 
ações técnicas e nor-
mativas que devem ser 
tomadas: notificação ao 
INSS com CAT; Bole-
tim de Ocorrência na 
Polícia, provocando 
investigação da Polí-
cia Técnica. A DRT e o 
Sindicato também de-
vem ser imediatamente 
notificados.

A OIT (Organização 
Internacional do Tra-
balho), leis nacionais, 
políticas de governo 
e decisões judiciais 
há muito preconizam 
participação dos sindi-
catos de trabalhadores 
nas vistorias e investi-
gações de acidentes de 
trabalho.

Não se trata de for-
malidade. É resultado 

de conquista baseada 
no direito do trabalha-
dor saber dos riscos a 
que está exposto e po-
der reivindicar, propor 
e auxiliar na correção 
ou se recusar a traba-
lhar sob tais condições 
de risco. Mas o motivo 
mais importante para 
essa participação é que 
resulta em mais rápida 
e melhores soluções.

A CIPA é o organis-
mo presente nos locais 
de trabalho, com parte 
eleita pelos trabalha-
dores, devendo repre-
sentá-los. Diz a Lei 
(NR5):

“A CIPA terá por 
atribuição: participar, 
em conjunto com o 
SESMT, onde houver, 
ou com o empregador, 
da análise das causas 
das doenças e aciden-
tes de trabalho e propor 
medidas de solução dos 
problemas identifica-

dos.” Determina “Reu-
niões extraordinárias 
quando ocorre acidente 
do trabalho grave ou fa-
tal” e “treinamento de 
metodologia de investi-
gação de acidente”.

Saiba mais, denun-
cie, participe. O Sin-
dicato apóia, sempre, 
ações conscientes, pelo 
direito, pela cidadania.

*Dr. Paulo Kaufmann - 
Médico do trabalho do 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos e Diretor do Instituto 
Síntese Saúde e Trabalho

Jo
sé

 Je
su

s V
ice

nte
Fo

gu
inh

o



PPR na Wobben

NOTAS RÁPIDAS

Cipa na Case
Os trabalhadores da 

CNH/Case, em Sorocaba, 
elegeram, na última semana, 
seus representantes na Co-
missão Interna de Prevenção 
a Acidentes (Cipa). O Sin-
dicato deseja um excelente 
mandato aos eleitos e suge-
re aos demais trabalhado-
res que apóiem o trabalho 
dos cipeiros mais atuantes e 
combativos. Confira a lista 
dos titulares e suplentes no  
www.smetal.org.br

Metalúrgicos de Sorocaba aprovam 
pauta de reivindicações 2010

Em assembléia na noite 
de sexta, 18, os metalúrgi-
cos de Sorocaba e região 
aprovaram a pauta de rei-
vindicações para a campa-
nha salarial da categoria 
este ano. O eixo do docu-
mento contém 5 pontos: 
Aumento real nos salários; 
Valorização dos pisos sala-
riais; Jornada de 40 horas 
semanais, sem redução nos 
salários e Licença Mater-
nidade de 180 dias.

A data-base dos meta-
lúrgicos da CUT no estado 
é 1º de setembro. O acordo 
coletivo este ano vai tratar 
basicamente de cláusulas 
econômicas, visto que as 
cláusulas sociais estão ga-
rantidas até 2011.

Abono
O presidente do Sindi-

cato, Ademilson Terto, de-
fendeu na assembléia que 

Metalúrgicos votam pauta da campanha salarial 2010 na sede do Sindicato em Sorocaba
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Mais estrutura
Em assembléia realizada 

no último dia, 18,  os meta-
lúrgicos decidiram que a par-
cela da Contribuição Sindical 
recebida pelo Sindicato este 
ano será utilizada na cons-
trução de um novo salão de 
assembléias e um centro de 
formação na sede de Soroca-
ba. Parte também será desti-
nada ao Banco de Alimentos 
de Sorocaba. A Contribuição 
Sindical é descontada no mês 
de março de todo trabalhador 
com carteira assinada e equi-
vale a um dia de trabalho. 

Conferência feminina
A Confederação Nacional 

dos Metalúrgicos da CUT, por 
meio da secretaria da Mulher, 
realizou a 2ª Conferência 
Nacional das Trabalhadoras 
Metalúrgicas da CUT “Cons-
truindo a Igualdade de Opor-
tunidades”. O evento foi re-
alizado em São Bernardo do 
Campo nos dias 21, 22 e 23 
de junho. O objetivo da Con-
ferência foi discutir diversos 
temas relacionados às mulhe-
res em espaços públicos. 

Os trabalhadores da Wo-
bben, fabricante de equipa-
mentos para energia eólica em 
Sorocaba, aprovaram no últi-
mo dia 18 proposta de PPR, 
que pode chegar a R$ 2,5 mil. 
A 1ª parcela, de R$ 1,5 mil, 
será paga no próximo dia 28 
e a 2ª em janeiro. “Os traba-
lhadores estão de parabéns 
pelo apoio dado ao Sindicato 
e à comissão [de PPR]”, diz o 
diretor sindical Ramílio Pires 
Júnior. Mais informações no  
www.smetal.org.br

a campanha este ano prio-
rize um reajuste melhor de 
salários para toda a cate-
goria, ao invés de ‘trocar’ 
conquistas efetivas por 
abonos diferenciados por 
fábrica.

“Temos que unificar a 

luta por um acordo que be-
neficie a todos os metalúr-
gicos. Não podemos cair 
na ilusão de que o abono 
compensa qualquer reivin-
dicação que o patrão não 
queira atender”, afirma.

As pautas aos grupos 

patronais (montadoras, 
fundições, G2, G3, G8 e 
G10) serão protocoladas na 
Fiesp nesta quinta, dia 24, 
juntamente com um ato da 
Federação dos Metalúrgi-
cos da CUT (FEM) na ave-
nida Paulista, na capital.

Campanha salarial 

Sindicato organiza trabalhadores da ALL em Sorocaba
Os trabalhadores da Amé-

rica Latina Logística (ALL), 
em Sorocaba, querem o fim 
dos atrasos no pagamento e 
reivindicam a instalação de 
um refeitório na empresa. 
Para isso, contam com a li-
derança do Sindicato dos 
Metalúrgicos, que realizou 
uma assembléia de mobili-
zação nesta terça, dia 22, em 
frente às oficinas da ALL.

Para o Sindicato, a falta 
de diálogo tem marcado as 
relações trabalhistas na ALL 
há anos. Por isso, as reivin-

dicações demoram a ser ne-
gociadas.

Além de reclamações 
sindicais, a ALL também 
recebe críticas da própria 
sociedade, devido a casos de 
descarrilamento de vagões e 
mato nas proximidades dos 
trilhos.

A concessionária de 
transporte ferroviário foi ci-
tada em uma CPI da Assem-
bléia Legislativa do Estado, 
devido denúncias de venda e 
sucateamento da malha fer-
roviária. Também na Câma-
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Sindicalistas conduzem assembléia nas oficinas da ALL em Sorocaba

ra de Sorocaba as denúncias 
de irregularidades na ALL 

têm pautado debates e re-
querimentos de vereadores. 

Um acordo firmado entre 
os trabalhadores e a direção 
da Metalex, uma fundição 
de alumínio em Araçarigua-
ma, vai garantir aumento 
de até 35 horas por mês aos 
operários que trabalham em 
regime de turno de seis por 
dois. O acordo é retroativo 
há 5 anos e pode render até 
1,8 mil  horas adicionais aos 
funcionários que trabalha-
ram no regime de seis por 
dois ao longo deste período.  

O acordo entre Sindicato 
e empresa vinha sendo ne-

gociado havia dois meses. A 
aprovação ocorreu na última 
semana. Dos 100 funcionários 
da fábrica, cerca de 60 deverão 
ser beneficiados pelo acordo.

A diferença das horas atra-
sadas começa a ser paga, em 
parcelas, no final deste mês.

“A união dos trabalhado-
res foi fundamental para o 
fechamento do acordo que 
poderá render até R$ 12 mil 
a quem está na empresa há 5 
anos e desde então pratica o 
revezamento de turno”, diz o 
diretor sindical João Farani. 

Acordo na Metalex garante reajuste e recuperação de perdas
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Negociação na Metalex, em Araçariguama, vai beneficiar cerca de 60 operários



Mais de 250 representan-
tes de empresas estiveram 
presentes em uma reunião 
no auditório do Sindicato 
dos Metalúrgicos no início 
da tarde do último 16.

A reunião teve como 
objetivo apresentar o siste-
ma de banco de dados do 
Sindicato, e pedir que as 
empresas contribuam para 
melhorar o serviço, manten-
do atualizados os dados e 
informações das empresas e 
dos trabalhadores.

O fornecimento do nú-
mero de empregados exis-
tente em cada empresa, 
admitidos, demitidos e sa-
lários médios; relação dos 
trabalhadores que tiveram 
descontada a contribuição 
sindical e relação nominal 
dos que tiveram descontada 
a mensalidade sindical, fo-
ram alguns dos dados soli-
citados pelo Sindicato.

Durante a reunião, o se-

Reunião sobre cadastro reuniu 
250 empresas no Sindicato
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Fator previdenciário
O Sindicato dos Metalúr-

gicos de Sorocaba e do ABC, 
filiados à CUT, defendem 
que as centrais sindicais re-
tomem as negociações com 
o governo e o Congresso 
Nacional para discutir o fim 
do fator previdenciário. O 
Congresso chegou a aprovar 
recentemente o fim do fator, 
mas devido a falta de nego-
ciação com o governo para 
se achar uma saída que não 
arruinasse a saúde financei-
ra da Previdência, Lula foi 
obrigado a vetar a proposta.

Agenda de Sindicalização
A equipe de sindicaliza-

ção do Sindicato dos Meta-
lúrgicos visita a Bauma nesta 
quarta-feira, 23. Na quinta, 
24, a visita será na Aba Mol-

NOTAS RÁPIDAS BanCo de dados

Sindicato apresentou sistema de banco de dados e explicou a importância do fornecimento de informações pelas empresas
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cretário-geral do Sindicato, 
Valdeci Henrique da Silva, o 
Verdinho, explicou a impor-
tância do fornecimento das 
informações, esclareceu o 
objetivo do banco de dados 
e apresentou os e-mails para 
o envio dos documentos.

Ficha Limpa
O Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) decidiu na 
quinta-feira, 17, que a [lei] 
Ficha Limpa vale para quem 
foi condenado antes da lei 
entrar em vigor, no dia 4 de 
junho deste ano. A maioria 
dos ministros, por 6 votos 
a 1, acompanhou o voto do 
relator, ministro Arnaldo 
Versiani, que ressaltou que 
a inelegibilidade não é uma 
pena, e sim uma condição 
que deve ser verificada no 
momento de registro da can-
didatura.

Ajuda aos desabrigados
O governo federal liberou 

R$ 100 milhões para Alago-
as e Pernambuco, estados 
atingidos pelas chuvas dos 
últimos dias. Metade desse 
valor já foi encaminhado aos 
estados para os primeiros 
atendimentos à população. 
O resto será enviado quando 
a Casa Civil receber o rela-
tório com os estragos. Os re-
cursos são parte do previsto 
na Medida Provisória 490, 
editada na semana passada 
e que destina R$ 1,2 bilhão 
para vítimas de catástrofes.

de, ambas de Sorocaba. A 
visita é feita sempre nos in-
tervalos de refeição.

Fique sócio, seja cons-
ciente, fortaleça sua catego-

ria e ganhe brinde, descontos 
em cursos e serviços, assis-
tência jurídica trabalhista, 
médico do trabalho, clube de 
campo e colônia de férias.

Contatos - Os e-mails divulgados foram: 
bancodedados@smetal.org.br

cobranca@smetal.org.br
cadastro@smetal.org.br

Quanto ao cadastro há também um campo específico de 
preenchimento de dados das empresas no site do Sindicato: 

www.smetal.org.br

PPR 2010 é aprovado na Syl Freios

Os trabalhadores da Syl 
Freios (S. Industrial), em 
Sorocaba, aprovaram na 
tarde desta terça, dia 22, 
uma proposta de Programa 
de Participação nos Re-
sultados (PPR) que prevê 
R$ 1.200 por trabalhador. 
A primeira parcela, de R$ 

600, será paga dia 13 de se-
tembro.

A segunda parcela está 
prevista para 15 de fevereiro. 
Não há absenteísmo entre as 
metas. Para garantir a segun-
da parcela integral, a produ-
ção tem que atingir 295 mil 
jogos de freios no segundo 
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Nos próximos dias a proposta votada em Sorocaba também será discutida em Iperó

semestre de 2010, o que é 
considerado atingível pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos.

Nos próximos dias, a 
mesma proposta será coloca-
da em votação na unidade da 
Syl em Iperó. Juntas, as duas 
plantas da Syl, empregam 
cerca de 270 trabalhadores.

Rock no Sindicato
Vão até o dia 2 de julho as 

inscrições para o 5º Encon-
tro de Bandas de Rock dos 
Metalúrgicos de Sorocaba e 
Região. A apresentação será 
dia 25 de julho, na sede do 
Sindicato em Sorocaba. O 
evento marca o Dia Mundial 
do Rock, comemorado dia 
13. Para se inscrever, a ban-
da deve ter pelo menos um 
metalúrgico sindicalizado 
entre seus integrantes. Ins-
crições pelo telefone 3334-
5406, em horário comercial.

Sindicado para  
atendimento e  

mantém telão para 
apoiar o Brasil
As sedes do Sindicato 

dos Metalúrgicos – em So-
rocaba, Iperó, Araçarigua-
ma e Piedade – estarão fe-
chadas para o atendimento 
ao público nesta sexta-feira. 
O motivo é a partida de fu-
tebol entre Brasil e Portugal 
pela última rodada da pri-
meira fase da Copa da Áfri-
ca. O jogo será em Durban, 
às 11h, horário de Brasília.

Na sede de Sorocaba 
será montado um telão para 
que diretores, funcionários 
do sindicato, metalúrgicos 
e público em geral possam 
assistir ao confronto.

“Como a grande maio-
ria dos brasileiros, os meta-
lúrgicos também apóiam a 
seleção, apesar da teimosia 
e mau humor do Dunga”, 
diz o secretário de comuni-
cação do Sindicato, Adilson 
Faustino, o Carpinha.

O Brasil precisa apesar 
de um empate contra Portu-
gal para terminar a primeira 
fase em primeiro do grupo 
G. Na segunda fase o Bra-
sil deve enfrentar Espanha, 
Suíça ou Chile.

www.smetal.org.br


