Um ato sindical na Paulista, dia 24, marcou a entrega da pauta de reivindicações da FEM/CUT aos
grupos patronais
Os empresários do setor metalúrgico já têm em
mãos a pauta de reivindicações dos metalúrgicos
da CUT-SP para este ano.
A Federação dos Metalúrgicos da CUT (FEM)
aguarda início imediato
das negociações.
A campanha salarial
este ano terá como eixos
a reposição da inflação e
o aumento real de salários,
valorização dos pisos salariais, redução da jornada e
extensão da licença maternidade para seis meses.
Uma caravana de metalúrgicos da região de Sorocaba participou da entrega
das pautas e do ato na Paulista.
PÁG. 4

Foguinho

Começa a campanha
salarial dos metalúrgicos

Ademilson Terto da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, foi uma das lideranças que falou ao microfone em frente à Fiesp

Acidente de trabalho

Nordeste

O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e
Região, subsede da CUT
e demais sindicatos cutistas estão organizando uma
campanha emergencial
para arrecadar água potável e leite para as vítimas
das enchentes em Alagoas
e Pernambuco.
A arrecadação será

feita principalmente em
supermercados, mas as
sedes do Sindicato em Sorocaba, Iperó, Piedade e
Araçariguama também
vão receber doações.
Até terça, dia 29, já
havia registros de 57
mortes, 76 pessoas desaparecidas e 157 mil desabrigados.
PÁG. 2

Um acidente de trabalho
na madrugada de quarta, dia
23, na unidade 9 da Tecsis,
em Sorocaba, matou o metalúrgico Aparecido Moiséis
Guimarães, de 44 anos, do
setor de Acabamento.
O Sindicato dos Metalúrgicos acompanha o caso desde a madrugada do dia 23 e
vai cobrar dos órgãos públicos apuração sobre os riscos
no local de trabalho. PÁG. 3
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Vítimas no Nordeste

O
Sindicato
dos Metalúrgicos,
juntamente com a
subsede da CUT e
demais sindicatos
cutistas da região,
começam nesta semana, a organizar
uma campanha para
a arrecadação de
água e leite para as
vítimas das chuvas
no Nordeste, mais
precisamente nos
estados de Alagoas e Pernambuco,
os mais castigados.
Nestas duas unidades federativas, as
cheias dos últimos
dias já mataram 57
pessoas, deixaram
outras 76 desaparecidas e o número de
desalojados já passa de 100 mil.
Para ajudar a
amenizar o sofrimento dessas pessoas, a diretoria do
Sindicato dos Metalúrgicos pede a colaboração de todos
os trabalhadores.
Grande parte da categoria metalúrgica
é composta por migrantes nordestinos
ou descendentes.
Independentemente do grau de
parentesco ou não
com as vítimas,
socorrer quem está
precisando de ajuda
é um ato grandioso,
um ato de sensibi-

Água e leite

socorrer
quem está
precisando
de ajuda
é um ato
grandioso,
um ato de
sensibilidade
e de respeito
para com seu
semelhante
lidade e de respeito
para com seu semelhante. Ato que o
Sindicato dos Metalúrgicos quer ver em
prática nesta campanha.
A ajuda sorocabana não vai, com
certeza, acabar com
todo o sofrimento de
milhares de nordestinos que perderam
tudo o que tinham,
nem suprirá todas as
necessidades daquele
povo, como a falta de
alimento, roupas, remédios e moradias.
Mas somente a
soma de todos os
esforços, a união de
todos os brasileiros
e a intervenção dos
governos
poderão
pôr fim ao estado de
calamidade pública
que vive milhares de
alagoanos e pernambucanos.
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Dilma no 1° turno
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Campanha local
A campanha regional começa nos próximos dias, com a instalação de caixas para
arrecadação de água
potável e leite em diversos supermercados.
“Ainda não contatamos
todos os supermercados, mas acreditamos

que serão solidários”,
comenta Ademilson
Terto da Silva, presidente do Sindicato.
As sedes do Sindicato dos Metalúrgicos
em Sorocaba, Iperó,
Piedade e Araçariguama também servirão como posto de arrecadação.
Também esta semana, o Sindicato vai
buscar o apoio de empresas, ONGs e instituições de representação, como o Ciesp e
entidades de classe.
Mais informações
pelo telefone 33345400.

Mulheres querem participar mais
das discussões da categoria
Na tarde do último
dia 23 chegou ao fim a
2ª Conferência Nacional das Trabalhadoras
Metalúrgicas da CUT,
que havia começado
três dias antes, na sede
da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, em São Bernardo
do Campo. Do encontro, saíram seis propostas de resoluções que
irão reivindicar durante o 8º Congresso da
CNM/CUT, que acontecerá no próximo ano.
Veja o que as mulheres reivindicam:
a) Cursos específicos de formação para a
saúde da mulher trabalhadora.
b) Maior presença
feminina nos espaços públicos, como os
Conselhos Municipais
da Mulher, de Educação e da Previdência
Social;

Folha Metalúrgica
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(Presidente)
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Depois de pesquisar sobre as
maiores necessidades dos desabrigados, a coordenação
da campanha decidiu por focar a arrecadação em leite
e água potável. Por
isso, assim que a
campanha estiver
com seus postos de
arrecadação definidos, não deixe de
dar a sua contribuição. Todas as sedes
do Sindicato - Sorocaba, Iperó, Piedade e Araçariguama
– serão postos de
arrecadação, além
de vários outros
pontos da cidade
que ainda receberão
caixas para coletas
de donativos.
A sua doação,
trabalhador metalúrgico, vai além
da entrega de um
galão d’água ou
um litro de leite. Incutido nesta
campanha, está o
espírito de unidade
e de solidariedade
que sempre deverá
nortear esta categoria. É esta unidade
que faz dos metalúrgicos uma das
categorias mais importantes na construção deste país
chamado Brasil.

registraram a morte de
ao menos 57 pessoas.
Além das vítimas fatais, outras 76 pessoas
continuam desaparecidas e pelo menos 157
mil moradores tiveram
de abandonar suas casas.

O Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região, a subsede da CUT e demais
sindicatos filiados à
central, vão promover
uma campanha de arrecadação de água e de
leite para as vítimas das
chuvas no Nordeste.
Há quase dez dias,
dezenas de cidades de
Alagoas e Pernambuco
sofrem com as fortes
chuvas que castigam
a região. Em doze cidades já foi declarado
estado de calamidade
pública.
Até o momento
equipes de resgate já

Yuri Kiddo

Ação e solidariedade

Metalúrgicos vão
arrecadar água e leite

Encontro aconteceu na sede da CNM/CUT em São Bernardo

c) Participação efetiva nas mesas de negociação através do
sistema de cotas (pelo
menos 30% de mulheres);
d) Campanha nacional por creche pública
de qualidade;
e) Mais evidência dos
temas violência contra
a mulher nos boletins,
jornais e informativos
dos sindicatos;
f) Inclusão nos estatutos dos sindicatos

A divulgação da pesquisa do Ibope,
que mostra Dilma com 38,3% e Serra
com 32,3%, divulgada na última semana, esconde um dado importante
para a candidata petista: uma possível vitória em primeiro turno. Descontado brancos e nulos, que somam
6,3%, e os que “não sabem”, que somam outros 13,8%, Dilma passaria a
contar com 47,9% dos votos válidos,
ou seja, ela estaria a apenas 2,1% dos
votos para vencer as eleições de outubro já no primeiro turno.

cláusulas que punam
com exoneração os
casos [comprovados]
de assédio, além de garantia de participação
das mulheres dirigentes sindicais em atividades nacionais, disponibilizando recursos
para creche integral
dos filhos até 6 anos
e período parcial até
12 anos, respeitando
as orientações do ECA
(Estatuto da Criança e
do Adolescente).

Medula óssea
A ONG Asa Morena realizará
no dia 24 de julho mais uma campanha de doação de medula óssea.
A coleta de sangue, para a identificação de doadores, será das 9h
às 17h na Etec Rubens de Faria e
Souza, que fica na av. Comendador Pereira Inácio, 190, ao lado da
rodoviária, em Sorocaba. A coleta
será feita em prol da sorocabana
Claudinéia de Souza, de 37 anos,
que vive em Bruxelas, na Bélgica,
e identificou a doença há um mês.
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Acidente de trabalho mata
metalúrgico na Tecsis
Um acidente de trabalho
na madrugada do último dia
23, na empresa Tecsis, em
Sorocaba, matou o metalúrgico Aparecido Moiséis
Guimarães. Ele tinha 44
anos de idade e trabalhava
na empresa havia 9 anos.
O acidente aconteceu na
unidade 9 da Tecsis, que
fica na av. Jerome Case,
zona industrial de Sorocaba. Por volta das 3 horas

da madrugada, uma peça
de aproximadamente 1 tonelada, transportada aparentemente de forma improvisada, tombou sobre
Aparecido.
Ele foi socorrido, mas
não resistiu aos ferimentos
e morreu.
Às 5h da madrugada
sindicalistas metalúrgicos
estiveram na fábrica, mas
foram barrados na portaria.

Risco evidente
Segundo informações de
colegas de trabalho da vítima, uma peça semelhante a
que matou Aparecido já havia caído uma semana antes.
Porém, na ocasião, ninguém
se machucou.
“Vários colegas vinham
alertando à chefia que um
acidente desses poderia
ocorrer. A forma de trans-

porte dessa peça era perigosa. Ouvi vários trabalhadores comentando: será que
vai ter que acontecer uma
tragédia para que a Tecsis
tome providências?”, disse
um funcionário que pediu
para não ser identificado.
O Departamento de Saúde do Sindicato acompanha
o caso e cobrará dos órgãos
competentes investigação
sobre a morte do operário.

Foguinho

Trabalhadores da Cooper e JMO aprovam PPR

Na Cooper, proposta foi aprovada pela grande maioria dos trabalhadores

Os cerca de 650 trabalhadores da Cooper Tools,
indústria de ferramentas localizada na zona industrial
de Sorocaba, recebem, no
próximo dia 8, R$ 1,8 mil
referente à primeira parcela
do PPR 2010.
O acordo, fechado recentemente, pode garantir
aos trabalhadores um PPR
total de até R$ 3,5 mil. A
segunda parcela será paga
no ano que vem. O acordo
foi aprovado pela grande
maioria dos trabalhadores
e beneficiará, também, os
temporários.

JMO - Na indústria de
mecânica JMO, de Iperó, os
trabalhadores aprovaram proposta de PPR apresentada em
assembleia na última segunda,
dia 28. Os cerca de 50 funcionários vão receber um prêmio
de até R$ 1,4 mil. Metade do
valor será paga em 25 de outubro e o restante, conforme
metas, em abril de 2011.
“Se levarmos em consideração que a empresa tem
apenas 50 trabalhadores, eles
estão de parabéns pelo valor
conseguido”, analisa o dirigente sindical Ailton da Silva,
o Madruga.

Em assembleia realizada
na manhã desta terça-feira,
29, os trabalhadores da forjaria Iperfor, em Iperó, se dividiram e as negociações de
PPR, portanto, continuam
emperradas. Com o impasse,
as negociações entre a direção da fábrica, comissão de
PPR e Sindicato continuam
nos próximos dias.
A proposta colocada em
votação na manhã de ontem
previa um PPR que poderia
chegar de R$ 2,2 mil para

cada um dos cerca de 300
operários. Mas parte dos
trabalhadores, equivalente
a metade dos funcionários,
não concordou. Eles querem
um benefício de pelo menos
R$ 2,5 mil.
“Ao longo dos próximos
dias vamos retomar as negociações com a empresa para
que a proposta que venha
a ser aprovada contente a
maioria dos funcionários”,
diz o dirigente sindical Ailton da Silva, o Madruga.

Foguinho

Funcionários se dividem em votação de PPR na Iperfor

gar a R$ 3 mil. O Sindicato
pede para que cada trabalhador analise bem a proposta,
que deverá ser colocada em
votação na próxima semana.
A JCB é uma fabricante de
máquinas pesadas instalada

PPR na Galutti
Os trabalhadores da metalúrgica Galutti, instalada na
zona industrial de Sorocaba,
aprovaram na manhã da última
segunda-feira, 28, a proposta
de PPR 2010 negociada com
a empresa. O pagamento do
benefício, em parcela única,
está programado para o próximo dia 20 e vai render R$ 800
a cada trabalhador. A Galutti
trabalha com assessórios para
linha branca – fogão, geladeira e similar – e emprega cerca
de 100 trabalhadores.

13 milhões de empregos
Em sete anos e meio, o
governo do presidente Lula
registrou, no último dia 21, segundo dados divulgados pelo
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 13 milhões de empregos com carteira assinada. O
Caged revelou, também, que
somente este ano já foi criado
1,26 milhão de empregos, sendo 298 mil somente no mês de
maio. Ainda segundo o Caged,
este é o 5° aumento seguido da
oferta de emprego no Brasil.

Geração de emprego
Sorocaba registrou, em
maio deste ano, a criação de
1.498 postos de trabalho com
carteira assinada, segundo dados do Caged (Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho. Somente ao longo dos
primeiros cinco meses deste
ano Sorocaba já gerou 6.024
vagas, o que supera a marca
1,2 mil novas vagas por mês.

Obras na D. Aguirre

Sindicato e empresa voltam a negociar o PPR

JCB apresenta PPR que pode chegar a R$ 3 mil
A direção do Sindicato,
em assembléia realizada
na manhã desta terça, 29,
apresentou proposta de
PPR negociada entre comissão interna, sindicato e
empresa, que poderá che-

NOTAS RÁPIDAS

na zona industrial de Sorocaba e emprega aproximadamente 100 funcionários.
O dirigente sindical Adilson Faustino, o Carpinha, cita
a importância da mobilização
dos trabalhadores da JCB na

construção de um PPR representativo na empresa. “É
a mobilização que está garantindo um PPR bem próximo ao de empresas com
quadro de funcionários bem
maior”, diz o sindicalista.

O diretório municipal do
PT de Sorocaba entrou com
representação no Ministério
Público (MP) no último dia
24. O partido pede apuração
de possível irregularidade na
dispensa de licitação por parte do governo municipal para
a realização das obras de elevação da av. Dom Aguirre. O
PT argumenta que, segundo
lei municipal, obras acima
de R$ 1,5 milhão precisam
passar por concorrência. A
elevação da Dom Aguirre
custará R$ 5 milhões e será
feita sem a disputa de preço.
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O Movimento Contra
os Pedágios Abusivos de
São Paulo promete parar o
trânsito em cinco estradas
paulista nesta quinta-feira,
dia 1, quando serão reajustadas as tarifas em todas as
rodovias do estado. O objetivo é protestar contra os
preços cobrados, que consideram altos. Há previsão de
atos nas rodovias Castello
Branco, Raposo Tavares,
Anhanguera, Santos Dumont e na Estrada Velha de
Campinas.

Paço perde 130 mil
A Prefeitura de Sorocaba
deixou de encaminhar documentação no prazo e perdeu R$130 mil para serem
investidos na Romaria de
Aparecidinha. O recurso viria do orçamento estadual a
pedido do deputado estadual
Hamilton Pereira (PT), autor da emenda orçamentária.
“É inacreditável a displicência dessa administração em
relação aos interesses da população”, reclama o deputado.

Encontro Gerdau
Representantes das fábricas do Grupo Gerdau no
Brasil, participaram na última terça, 29, de um encontro na sede da Confederação
Nacional dos Metalúrgicos
da CUT (CNM) em São Bernardo do Campo para tratar
de assuntos pertinentes a
todos os trabalhadores do
grupo. Entre as principais
discussões estão a elaboração de material unificado
e a preparação do encontro
internacional dos trabalhadores do grupo, que será
realizado na Espanha, em
outubro.

Cipa na Syl
No próximo dia 5, os
metalúrgicos da Syl Freios,
fábrica de Sorocaba, vão renovar seus representantes à
Cipa (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes).
O Sindicato e o membro do
CSE, Alex Sandro Basílio,
desejam uma boa eleição a
todos. Alex ressalta que é
importante ter consciência na
hora do voto e eleger candidatos atuantes e combativos,
que defendam os interesses
dos trabalhadores.

Metalúrgicos da CUT entregam
pauta estadual aos patrões em SP
A Federação Estadual
dos Metalúrgicos da CUTSP (FEM) entregou na última quinta-feira, dia 24, a
pauta da Campanha Salarial
2010 aos seis grupos patronais que negociam com a
categoria.
Após um ato sindical
diante da Fiesp (Federação
das Indústrias), na avenida
Paulista, receberam as reivindicações os patrões dos
Grupos 2, 8, 10 e Fundição.
À tarde, a pauta foi entregue
para a Anfavea (montadoras) e o Sindipeças (líder do
Grupo 3).
Valmir Marques, BiroBiro, presidente da FEM,
explicou que, por ser ano de
eleições, a Federação encaminhou a pauta deste ano
um mês mais cedo que o habitual. “Nossa experiência
mostra que não é produtivo
fazer campanha salarial em
época de eleições”, afirmou.

Metalúrgicos de Sorocaba e região participaram do ato de entrega da pauta, em frente à Fiesp, na Av. Paulista, em São Paulo

Sorocaba participa
Uma caravana de dirigentes e militantes metalúrgicos
da região de Sorocaba participou das atividades em São
Paulo dia 24. O presidente

do Sindicato local, Ademilson Terto da Silva, foi uma
das lideranças que falou ao
microfone durante o ato na
Paulista.
“No ano passado fizemos
a campanha durante a crise e

mesmo assim conquistamos
aumento real. Este ano o cenário econômico é oposto. O
ritmo de produção está acelerado. Então, temos chances de avançar ainda mais”,
afirma Terto.

Sindicato fecha durante
partida Brasil x Holanda
Mais uma vez o Brasil
tem pela frente a forte seleção da Holanda para superar
se quiser chegar às semifinais da Copa do Mundo de
2010 na África do Sul. O
Sindicato dos Metalúrgicos,
como tem feito em todos os
jogos da seleção, manterá
um telão disponível no salão
de eventos àqueles que queiram acompanhar os jogos na
sede de Sorocaba.
Devido ao jogo, todas as
sedes do Sindicato – Soroca-

ba, Iperó, Piedade e Araçariguama - também vão alterar
o horário de atendimento ao
público. Elas serão fechadas
às 10h30 e reabrirão 13h30.
O fim do expediente será às
18h, normalmente.
Na última segunda, dezenas de metalúrgicos – dirigentes sindicais, funcionários e trabalhadores – viram
a vitória do Brasil diante do
Chile por 3 a 0. Gols de Juan,
Luís Fabiano e Robinho.
Caso supere a Holanda,

Marcello Casal Jr/ABr

Contra pedágios

Campanha Salarial

Foguinho
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Robinho, autor do terceiro gol na vitória contra o Chile, nas oitavas de finais da copa

o próximo adversário do
Brasil sairá do confronto
entre Paraguai e Espanha,

que nesta terça bateram Japão e Portugal, respectivamente.

Inscrições para mostra de Rock termina no dia 2
Termina no próximo dia
2 o prazo de inscrição para
as bandas interessas em
participar da 5ª Encontro
de Bandas promovido pela
Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba e Região.
A apresentação será no
próximo dia 25 de julho, na

sede do Sindicato dos Metalúrgicos em Sorocaba, e
faz parte das comemorações do Dia Mundial do
Rock, que é celebrado no
próximo dia 13.
No ano passado, em sua
quarta edição, a mostra
reuniu 19 bandas de Soro-

caba e de diversas cidades
da região.
Para se inscrever, o grupo precisa ter em sua formação pelo menos um metalúrgico sindicalizado.
Mais informações pelo
telefone (15) 3334-5406,
em horário comercial.

