Campanha Salarial

Negociação parada,
paralisação à vista
Foguinho

Foguinho

Sindicato alerta aos patrões locais que eles podem evitar protestos nas
fábricas exigindo que seus líderes na Fiesp agilizem as negociações

Sindicato dos Metalúrgicos já começou assembléias de mobilização pela campanha salarial nas fábricas; na foto, trabalhadores da YKK

Executivo & Legislativo

Itapetininga

PÁG. 5

Paço articula na Câmara e vereadores
atendem Lippi antes do recesso
Foguinho

•Trabalhadores
da Moura aprovam
PPR inédito
Portaria do MTE

•Sindicato é
contra mudanças no
cartão de ponto

PÁG. 7

Cultura e Cidadania

•‘Vozes Periféricas’
começa pelo bairro
Laranjeiras

PÁG. 8

No dia 13, a maioria dos
vereadores de Sorocaba
adiou, mais uma vez, após um
ano de tramitação, a votação
de um projeto para ampliação
e valorização da coleta seletiva de recicláveis, que não in-

teressava ao prefeito tucano.
Na sessão seguinte, dia 15, última antes do recesso, vereadores
aprovaram, em regime de urgência, a criação de uma nova secretaria municipal, para atender necessidade política do Paço. PÁG. 4

Nas duas reuniões que a
Federação dos Metalúrgicos
da CUT (FEM) teve até agora com o Grupo 3 (autopeças,
forjarias parafusos), os patrões não negociaram nada.
Os demais grupos patronais
(G2, G8, G10 e fundições)
sequer marcaram o início
das negociações salariais.
Os grupos patronais metalúrgicos estão aglutinados
na Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo
(Fiesp), na Capital, onde a
FEM coordenou a entrega
das pauta dos trabalhadores
no dia 24 de junho.
Os empresários do setor
em Sorocaba têm influência
tanto na Fiesp quanto nos
grupos patronais. Por isso, o
Sindicato alerta: “Os patrões
que quiserem evitar paralisações devem exigir seriedade de seus representantes
na Fiesp. Caso contrário, as
ações sindicais nas fábricas
metalúrgicas da região serão
inevitáveis”.
PÁG. 3
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Artigo

O pouco
caso da
prefeitura
com a
questão do
lixo pode
virar uma
marca do
governo
tucano em
Sorocaba
o aterro sanitário está
com os dias contados
e o município terá que
gastar R$ 3,7 milhões
por mês para exportar
o lixo comum para outra cidade.
É por descuido da
administração que a
empresa Estre quase
consegue implantar um
aterro sanitário particular no bairro Brigadeiro Tobias, para
importar lixo de outras
cidades, enquanto Sorocaba ainda não sabe
o que fazer com os resíduos aqui gerados.
O ‘importador’ de
lixo só não foi concretizado, às margens
de mananciais que
desaguam no Rio Sorocaba, porque o caso
ganhou repercussão na
sociedade e o vereador
Crespo (DEM) entrou
com representação no
Ministério Público.
Além disso, denún-

Folha Metalúrgica
Diretor responsável:
Ademilson Terto da Silva
(Presidente)
Jornalista responsável:
Paulo Rogério L. de Andrade
Redação e reportagem:
José Jesus Vicente
Paulo Rogério L. de Andrade
Fotografia:
José Gonçalves Filho (Foguinho)
Diagramação e arte-final:
Lucas Eduardo de Souza Delgado

cias publicadas pela
imprensa nos últimos anos revelaram
irregularidades no
transporte de lixo
hospitalar, feito por
empresa contratada
pela prefeitura, que
deveria tomar cuidado com manuseio,
transporte e descarte
desses resíduos, em
nome da saúde pública.
Para piorar a situação, os escandalosos problemas com
secretários municipais em 2009 parecem não ter convencido Lippi a orientar
melhor seus comandados. Tem secretário transformando
a administração pública em abrigo para
seus ‘parceiros’ e
trincheira contra os
que não rezam pela
sua cartilha, independente da competência de uns ou de
outros.
Enquanto esses
problemas se acumulam mais do que
o lixo ao aterro do
Retiro São João, o
prefeito Lippi acha
que a criação de
uma nova secretaria
municipal, para abrigar correligionários
e azeitar a relação
com a Câmara, é a
solução para todos
os problemas (veja
matéria na página 4.
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Paulo Kaufmann*

Condicionamento
leva à melhor condição para ação. Condicionamento mental
requer concentração,
ânimo e raciocínio.
Condicionamento físico é força, elasticidade, velocidade. O
exercício físico melhora a saúde.
O desânimo e acomodação impedem os
primeiros passos. O
tempo pode ser pouco.
O trabalho pode ser tão
puxado e danoso que
já leva à exaustão ou
a lesões (coluna, tendinite ou dor muscular). Até nesses casos
o exercício, mesmo
curto, localizado ou
mais de relaxamento
também é importante.
Vamos a algumas dicas:
Um ótimo exercício é a caminhada. Por

20 a 60 minutos, com
5 minutos iniciais lentos (aquecendo) e intensificando, até que o
coração e a respiração
acelerem moderadamente. Reduza nos
minutos finais e, enfim, faça alongamentos, forçando um pouco a flexão de todos os
movimentos do corpo.
Um tênis confortável,
com solado macio, limita impacto sobre joelho. Ingerir líquidos
melhora hidratação.
Olhar para frente e
curtir a natureza areja
também a cabeça.
O exercício físico
melhora a circulação,
a força do coração e a
do pulmão. Uma das
conseqüências mais
interessantes é o aumento das endorfinas,
que comandam regeneração do desgaste
muscular, aliviam dores melhorando o hu-

José Jesus Vicente

Ao não se preocupar com a destinação
do lixo em Sorocaba, o prefeito Vitor
Lippi (PSDB) comete um duplo desperdício. Deixa de
economizar recursos
naturais com a coleta
seletiva e perde uma
ótima oportunidade
política da cidade se
tornar uma referência positiva, capaz
de conciliar geração
de renda com preservação ambiental.
Ambos os desperdícios ficaram mais
evidentes depois que
a administração tucana promoveu, semana passada, uma
manobra na Câmara
e adiou mais uma
vez a votação do projeto de lei 196/09, do
vereador Izídio (PT),
que amplia a coleta
seletiva e prevê remuneração aos catadores (veja matéria
na página 4).
Mas não é só na
questão da coleta
seletiva que a prefeitura deixa de cumprir sua obrigação
de dar um destino
ao lixo produzido
em Sorocaba. Esse
pouco caso com o
tema pode virar uma
marca do governo
tucano.
É por falta de
atenção do Paço em
relação ao lixo que

A Importância do Exercício Físico

mor, o ânimo.
O exercício físico
pode contribuir para
tratar dores. Nesses
casos e também para
exercícios mais intensos (corrida, musculação e esportes)
a avaliação médica e
acompanhamento por
educador físico são
necessários. Mexa-se,
condicione! Confira a
academia do Sindicato!
*Dr. Paulo Kaufmann Médico do trabalho do
Sindicato dos Metalúrgicos e Diretor do Instituto
Síntese Saúde e Trabalho

Grupo ZF não tem política sindical
uniformizada em suas plantas
Dirigentes sindicais das fábricas do
Grupo ZF instaladas
na Itália, França, República Tcheca e Brasil participaram de um
encontro do Conselho
Europeu de Dirigentes
Sindicais do Grupo
ZF, em Friedrichshafen, na Alemanha, entre os dias 6 e 10 de
julho.
João Evangelista
de Oliveira, da ZF do
Brasil em Sorocaba,
e Paulo Nogueira, da
ZF Sachs de São Bernardo do Campo, representaram os brasileiros no encontro.
O debate revelou
que o Grupo ZF implanta políticas sindicais diferentes em
cada país. Na repúbli-

Diretoria / SMetal

Duplo desperdício

Sindicalistas discutem na Alemanha problemas mundiais na ZF

ca Tcheca, por exemplo, a empresa imita e
ZF do Brasil em Sorocaba e não dialoga
com o Sindicato.
Na Áustria a relação era boa, mas ultimamente a gerência
também cortou relação com o Sindicato.
“A união dos trabalhadores em nível mun-

dial tem a finalidade,
além de outras coisas, pôr fim a essas
diferenças”, diz João
Evangelista.
A viagem dos brasileiros foi custeada
pelo conselho europeu. Em breve será
publicado material específico para detalhar
todo o encontro.

www.smetal.org.br
o portal do metalúrgico!
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G3 emperra negociação e demais
grupos nem marcaram reuniões
A segunda negociação
dos metalúrgicos da CUT e
a bancada estadual dos patrões do Grupo 3, nesta terça, 20, em São Paulo, não
avançou nenhum milímetro. O G3 não acenou com
avanços salariais, redução
da jornada, nem ampliação
da licença maternidade.
Os demais grupos patronais com fábricas na região
de Sorocaba (G2, G8, G10,
fundições e montadoras)
sequer marcaram data para
início das negociações.
“Como prevíamos, apesar da produção estar a todo
vapor, os patrões não querem facilitar em nada a vida
dos trabalhadores”, afirma
João de Moraes Farani,
diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos de

Sorocaba e vice-presidente
da Federação Estadual
dos Metalúrgicos da CUT
(FEM).
A primeira reunião com
o G3 foi no dia 13. A próxima rodada será na quarta,
dia 28. Mas os sindicalistas
não vêem possibilidade de
avanços na mesa de negociações se não houver pressão das bases.
“Os patrões que quiserem evitar paralisações
devem exigir seriedade
de seus representantes na
Fiesp (Federação das Indústrias). Caso contrário,
as ações sindicais nas fábricas metalúrgicas da região
de Sorocaba serão inevitáveis”, alerta o secretáriogeral do Sindicato, Valdeci
Henrique, o Verdinho.

Foguinho

Sindicato alerta às empresas locais que elas devem pressionar seus representantes na Fiesp se quiserem evitar paralisações

Pauta da FEM/CUT foi entregue aos patrões do setor há quase um mês, durante ato em frente à Fiesp, na avenida Paulista

Data-base de todos os Sindicato faz plenária com trabalhadores
grupos é 1º de setembro da Nipro e do Aeroporto de Sorocaba
A data-base de todos
os grupos metalúrgicos é
dia 1º de setembro. Nessa data, em tese, todos os
metalúrgicos já devem ter
garantidos acordos que
definiam reajustes salariais, valor do piso salarial, etc.

Isso inclui os Grupo
2, 3, 8, 10, fundições e
montadoras.
Mas para o Sindicato,
se não houver mobilização da categoria e vontade dos patrões locais, haverá atraso na conclusão
da campanha salarial.

O Sindicato dos Metalúrgicos promove na manhã deste sábado, dia 24,
uma plenária com os trabalhadores das metalúrgicas
instaladas no aeroporto de
Sorocaba. No domingo, dia
25, o encontro será com os
funcionários da Nipro.
As duas plenárias come-

çam às 9h e serão realizadas
no salão de eventos da sede
do Sindicato dos Metalúrgicos em Sorocaba, que fica
na rua Júlio Hanser, 140,
perto da rodoviária.
“Sei que é um fim de
semana e muitos gostariam
de ficar em casa. Mas precisamos tratar de assuntos

Depois de cruzarem os
braços no último dia 13, os
trabalhadores da Icoa, indústria e comércio de alumínio
instalada em Sorocaba, conquistaram café da manhã, almoço, abertura de negociação do PPR e da implantação
de um plano de saúde.
Os trabalhadores reivindicavam os benefícios havia meses, mas a empresa
não queria atender aos pedidos. Com a paralisação,
liderada pelo Sindicato e
apoiada pelos funcionários,
a direção da fábrica assu-

miu os compromissos com
os trabalhadores.
O café da manhã já começou a ser servido; o valor
do PPR será apresentado no
próximo dia 29 e a proposta do plano de saúde será
apresentada nesta semana.
Quanto ao almoço a empresa está fazendo cotação de
preço para a implantação
em breve.
“A mobilização deles
[trabalhadores] foi fundamental nestas conquistas”,
diz o dirigente sindical Joselito Mansinho.

Diretoria / SMetal

Trabalhadores da Icoa param e conquistam melhorias

importantes que ainda estão
pendentes, tanto na Nipro,
quanto nas empresas do
Aeroporto”, diz o dirigente sindical Marcos Roberto
Coelho, o Latino.
Na pauta do Aeroporto,
pagamento fora do holerite,
PPR e insalubridade. Na Nipro, assédio moral e PPR.

www.
smetal.
org.br
o portal do
metalúrgico!

Paralisação dia 13 fez patrões darem atenção às reivindicações dos metalúrgicos
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Coleta Seletiva

Catadores da Coreso e apoiadores da coleta seletiva, que lotaram a Câmara nas últimas sessões, ficaram revoltados com o
novo adiamento da votação ...

Uma manobra do governo Vitor Lippi (PSDB)
na Câmara de Vereadores,
na sessão do último dia 13,
impediu a votação de um
parecer jurídico sobre a
implantação, em Sorocaba,
da coleta seletiva de recicláveis com remuneração
dos catadores. Com isso,
o projeto de lei 196/09, de
autoria do vereador Izídio
(PT), só voltará à pauta da
Casa após o recesso, dia 3
de agosto.
O projeto de Izídio tramita na Câmara desde maio
de 2009. Em outubro, a prefeitura deveria ter feito proposta para evitar problemas
jurídicos no PL.
Como o Paço não se manifestou, o projeto voltou à
pauta da Câmara em junho.
Caso um parecer jurídico
contrário à proposta fosse derrubado, o mérito do

Lippi pede urgência, vereadores
atendem e criam nova secretaria
Logo após articular mais
um adiamento da votação
sobre a coleta seletiva, que
tramita há mais de um ano
na Câmara (veja nesta página), o prefeito Vitor Lippi
(PSDB) enviou aos vereadores um projeto para ser
votado em regime de urgência, criando a Secretaria de
Relações Institucionais.

A Câmara aprovou a
proposta de Lippi no dia
15, última sessão antes do
recesso. Apenas os petistas
Izídio de Brito e Francisco
França votaram contra a
nova pasta.
Quem assumiu a secretaria, já nesta terça, 20, foi
o vereador Paulo Mendes,
líder do governo na Câmara

e responsável por articular a
derrubada de propostas que
não agradam ao Paço, como
é o caso da coleta seletiva
com remuneração de catadores.
Com a saída de Paulo,
Francisco Martinez (PSDB)
deverá ser o novo líder do
governo na Câmara. O exvereador Claudemir Justi

vai assumir a vaga de Paulo
Mendes no Legislativo.
A nova pasta é resultado
do desmembramento da Secretaria de Governo e Planejamento, então chefiada
por Rodrigo Moreno, também fiel escudeiro do Paço.
Moreno permanece como
secretário, agora de Planejamento e Gestão.

PL poderia ser votado e se
transformar em Lei.
A manobra
Após vários adiamentos,
no dia 13 a previsão era de
que o projeto teria o apoio
de pelo menos 10 vereadores, o que garantiria a derrubada do parecer.
Mas antes da votação,
Lippi enviou o secretário
Rodrigo Moreno [Governo
e Planejamento] e o assessor Carlos Laino à Câmara
para convencer os vereadores a barrarem o projeto.
Eles conseguiram. A Câmara votou pela retirada do
projeto por uma sessão. Na
prática, a proposta só volta
a ser discutida em agosto.
Além de Izídio, apenas
França, Caldini Crespo,
Ruby e Cláudio do Sorocaba 1 votaram a favor da
coleta remunerada.

Foguinho

Foguinho

Vitor Lippi manobra na Câmara e
votação fica para depois do recesso

... Em seguida, caminharam até o
Paço para protestar contra manobra
do prefeito

Índio e Serra baixam o nível da campanha
Índio da Costa (DEM)
candidato a vice-presidente
da República na chapa encabeçada pelo tucano José
Serra, baixou o nível da
campanha eleitoral. Em
entrevista concedida sextafeira, 16, ao portal “Mobiliza PSDB”, ele acusou o PT,
partido de Dilma Rousseff,
de ter ligações com o narcotráfico colombiano com
às Farc, grupo de guerrilha
também daquele país.

Na segunda-feira, 19,
em campanha em Belo Horizonte, Serra não citou o
narcotráfico, mas defendeu
as acusações de seu vice.
“Os trabalhadores precisam ficar atentos, porque
eles vão jogar sujo. Ela [elite] não aceita que os trabalhadores governem o país,
mesmo com excepcional governo do presidente Lula”,
diz o dirigente sindical Adilson Faustino, o Carpinha.
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PPR na Moura
Os trabalhadores da fabricante de baterias Moura,
em Itapetininga, também
conquistaram o PPR deste
ano. A conquista entra para
a história, pois esta foi primeira vez que os trabalha-

dores conquistaram acordo
negociado.
O PPR vai render a cada
funcionário 116% do salário nominal.
Na mesma assembléia
que aprovou o PPR, os trabalhadores também aprovaram a doação de 1% do
benefício às vítimas das
cheias no Nordeste.
Iperfor
Na Iperfor, forjaria instalada em Iperó, o benefício, que pode chegar a R$
2,3 mil, foi aprovado em assembléia nesta segunda, 19.
A primeira parcela foi paga
nesta terça, 20. A Iperfor
emprega 160 pessoas.
“A mobilização dos trabalhadores de todas essas
fábricas foi fundamental
para que eles conseguissem
um PPR satisfatório”, diz o
dirigente sindical Joselito
Mansinho.

Trabalhadores da JCB em Sorocaba aprovaram, no dia 7, PPR que pode chegar a R$ 3 mil por funcionário
Foguinho

Os trabalhadores da
JCB, Moura e Iperfor aprovaram nos últimos dias seus
respectivos Programas de
Participação nos Resultados (PPR).
Na montadora de máquinas JCB, instalada na zona
industrial de Sorocaba, o
benefício pode chegar a R$
3 mil para cada operário. Os
estagiários também foram
contemplados pelo acordo.
A primeira parcela do
benefício, de R$ 1,8 mil, foi
depositada nesta terça, dia
20. A segunda, de R$ 1,2
mil, atingidas as metas, será
creditada em fevereiro.

Foguinho

Aprovado PPR na JCB, Moura e Iperfor

Trabalhadores da Syl elegem
seus representantes à Cipa
Os trabalhadores da
Syl Freios, unidade de
Sorocaba, elegeram, dia
5, seus novos representantes na Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes (Cipa) para a gestão
2010/2011. Dos 224 funcionários, 191 foram às
urnas.
A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos e
o membro do CSE na Syl
de Sorocaba, Alex Sandro
Basílio, parabenizam os
eleitos e desejam a eles
um ótimo mandato, com

muitos avanços na segurança e saúde no ambiente
de trabalho.
Confira os quatro titulares e três suplentes eleitos.
Titulares: José Pereira
da Silva Filho, Sebastião
Gomes Barbosa, Josélia
da Silva Abreu e Letícia
Correa da Silva.
Suplentes: Danilo Silva Campos, Gilson de
Santana Matos e Ernani
Marcos Assunção.
Além de Sorocaba, a
Syl também tem uma fábrica em Iperó.

Pela primeira vez, Sindicato e Moura, em Itapetininga, firmaram acordo de PPR; trabalhadores aprovaram proposta

Sindicato continua negociações sobre PPR na região
A diretoria do Sindicato
dos Metalúrgicos de Sorocaba e região continua
empenhada em negociar
acordos de PPR para a categoria. Dezenas de acordos
já foram firmados este ano,
beneficiando milhares de
trabalhadores. Em outras
fábricas, as negociações estão em andamento. Poucas
se recusam a negociar.
Confira a agenda de
PPR para os próximos
dias:

YKK – negociações marcadas para os dias 23, 29 de julho e 5 de agosto
Martins e Martins – negociação dia 23 de julho
Alipert - negociação dia 23 de julho
Bardella – negociação dia 28 de julho
Icoa - negociação dia 29 de julho
Sênior – negociação dia 29 de julho
Metalur – negociação dia 30 de julho
Metalvic – nova reunião será marcada esta semana
Iffa e Recicla – nas duas já houve apresentação de proposta nas negociações e nos próximos dias será marcada
assembléia para os trabalhadores votarem a proposta.

Foguinho

Emperram negociações de PPR na Flextronics e Nova Tamboré

Mais uma vez, a mobilização metalúrgica na Flextronics será decisiva

As negociações de PPR
com as metalúrgicas Flextronics e Nova Tamboré,
ambas em Sorocaba, continuam emperradas.
Na manhã desta terçafeira (20) houve uma rodada de negociação com
a direção da Flextronics,
mas as negociações não
avançaram.
Entre os itens que emperraram as negociações

na Flex está o absenteísmo.
A empresa quer usar como
meta para pagamento do
benefício até o volume de
faltas justificadas dos trabalhadores. “Esse tipo de
exigência o Sindicato não
aceita”, comenta o dirigente sindical Alex Sandro Fogaça.
Na próxima terça-feira,
27, trabalhadores e empresa voltam a se reunir para

mais uma rodada de negociação.
Nova Tamboré
Na Nova Tamboré os negociadores chegaram a formular uma proposta, mas
ela foi rejeitada em assembléia pelos trabalhadores na
última segunda-feira (19).
Nesta quinta (22) haverá
uma nova reunião entre sindicato e empresa.
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‘Somos mais São Paulo’
Centenas de militantes
da coligação “Somos mais
São Paulo” coloriram de
vermelho o centro de Sorocaba no sábado, dia 17, para
divulgar as candidaturas de
Dilma Roussef para Presidente da República, Aloísio
Mercadante a governador,
Marta Suplicy senadora (todos do PT) e também Netinho de Paula (PCdoB) à
segunda vaga no Senado.
Os militantes se reuniram
no Clube União Recreativo
e depois saíram em passeata
pela ruas centrais da cidade.
O ato serviu também para
reforçar as candidaturas locais, como a do deputado
estadual Hamilton Pereira
(PT), que busca a reeleição,
e dos também candidatos a
deputado estadual, Francisco França (PT), Cláudio do
Sorocaba I (PR) e Gabriel
Bittencourt (PC do B). Já
a petista Iara Bernardi, é a
única candidata à deputada
federal pela coligação.

Foguinho

movimentou o centro de Sorocaba

Ato da coligação liderada pelo PT deu início à campanha local para eleger deputados, senadores e presidente

Durante o ato, lideranças
políticas e sindicais se revezaram ao microfone para
defender os candidatos da
coligação e criticar os principais adversários, candida-

tos do PSDB.
O presidente do PT de
Sorocaba, José Carlos Triniti Fernandes, afirma que
a militância faz a diferença
na coligação ‘Somos mais

São Paulo’ e que a região
deverá eleger os candidatos
locais e contribuir decisivamente para a eleição de
Dilma, Mercadante, Marta
e Netinho.

Em agosto, quando termina mais uma turma do
curso de informática básica, o Sindicato dos Metalúrgicos fará a inclusão
de 180 pessoas da terceira
idade no mundo virtual. O
curso, gratuito com duração de 3 meses, forma 30
pessoas a cada edição.
Os alunos, na maioria
aposentados, buscam inclusão tecnológica, principalmente para o lazer e
“para não parar no tempo”,
como diz José Batista de
Moura Filho, 64.
“Comecei [o curso]
agora, mas não vejo a
hora de poder pesquisar
sobre minhas orquídeas”,
comenta a ex-auxiliar de
enfermagem e orquidófila
Dulce Baptista Almagro,
72.
O ex-tabelião e rotariano Rubens Cardoso da Sil-

Foguinho

Sindicato inclui 180 idosos no mundo virtual
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Caminhada pela Paz
No último dia 11, cerca
de 200 pessoas participaram
da Segunda Caminhada pela
Paz, organizada pela Pastoral
da Juventude, da Igreja Católica. A distância de 8 km
foi percorrida entre as paróquias Santa Maria dos Anjos,
do Vitória Régia, e Sagrado
Coração de Jesus, do Nova
Sorocaba. No trajeto foram
realizadas encenações teatrais e atividades em protesto
a violência contra os jovens.

Mercadante na cidade
O petista Aloízio Mercadante, candidato ao governo
de São Paulo, defendeu mais
investimento no interior, em
caminhada pelo centro de
Sorocaba, no último dia 12.
Na ocasião, o senador ressaltou a importância da regionalização do orçamento
para investimentos no que
é prioridade na região, principalmente para as áreas de
educação e saúde, que, para
ele, são as mais prejudicadas
pela escassez de recursos.

Comitê de sindicalistas

Dulce Baptista Almagro gosta de pesquisar técnicas de cultivo das orquídeas na internet

va, 76, usa a informática
para lazer e trabalho: “Meu
notebook é para guardar
fotos e organizar protoco-

los do Rotary”, diz.
Mesmo recém chegados
ao mundo virtual, os idosos não imaginam a vida

www.smetal.org.br

sem tecnologia. “Sou do
tempo rádio e antes da TV,
mas como a internet não
existe”, completa Dulce.

Foi inaugurado na manhã
da última terça-feira (20),
em São Paulo, o Comitê
dos Sindicalistas Petistas de
apoio aos candidatos Dilma
Rousseff, Aloizio Mercadante, Marta Suplicy e Netinho.
O espaço, que servirá para a
distribuição de material de
campanha e informações,
possui um auditório com
capacidade para 150 pessoas. Cinco representantes do
Sindicato dos Metalúrgicos
e Sorocaba participaram da
inauguração. O Comitê fica
na Rua da Consolação, nº
2001.

o portal do
metalúrgico!
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Sindicato é contra portaria
do Ministério do Trabalho
Baixada em agosto do ano passado, portaria exige que relógio ponto emita recibo ao trabalhador
A partir do dia 21 de agosto o relógio ponto das empresas deverá emitir um recibo ao
trabalhador quando ele passar
o crachá no equipamento. A
medida atende exigência da
portaria 1.510, baixada em
agosto do ano passado pelo
Ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Carlos Lupi.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região
é contrário à medida. A diretoria da entidade entende
que a portaria prejudica os
trabalhadores, os sindicados
e também as empresas.
“A idéia, em tese, parece
ser boa, pois o comprovante daria maior controle ao
funcionário das suas horas
trabalhadas. Mas a aplicação generalizada nos parece desastrosa”, comenta
Ademilson Terto da Silva,
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba.
Para Terto, a emissão
de recibo atrasaria o acesso

NOTAS RÁPIDAS

Greve no Judiciário
A greve dos servidores do
judiciário paulista, que durou pouco mais de dois meses, foi interrompida no último dia 13. De acordo com o
Sindicato dos Trabalhadores
do Judiciário (Sintrajud),
a interrupção foi motivada
pelo recesso parlamentar e
a consequente paralisação
do Congresso Nacional. Porém, ainda segundo o Sintrajud, na primeira semana
de agosto, após a reabertura
do parlamento, os servidores
se reunirão em assembleia e
decidirão se a greve será retomada.

Recorde de empregos

Na opinião dos metalúrgicos, medida pode causar filas, atrasos no registro de ponto e descontos injustos aos trabalhadores

dos funcionários à fábrica.
“Imagine uma empresa com
um, dois, três mil funcionários. Vai se formar fila nas
catracas e atrasar a entrada,
podendo prejudicar o salá-

rio do trabalhador”, prevê o
dirigente sindical.
A portaria, baixada em
21 de agosto de 2009 e com
um ano para adequação,
teria a finalidade de evitar

fraudes. Empresas estariam
furtando horas de trabalho
dos empregados.
As fraudes teriam sido
identificadas no ramo do
comércio e bancário.

Licença maternidade de 180 dias
deve ser aprovada em 3 de agosto
A Proposta de Emenda
Constitucional (PEC 64/07),
que aumenta o período de licença maternidade de 4 para
6 meses, aprovada em 1°
turno pelo Senado no último
dia 7, deve voltar à pauta da
Casa, para votação final, no
próximo dia 3, quando ocorrerá a primeira sessão deliberativa do Senado após o
recesso de julho.
Na primeira votação os
54 senadores que estavam
em plenário aprovaram a
proposta. Na segunda votação, para ser referendada, a
medida precisa receber dois
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terços dos votos dos senadores em plenário. Ao todo,
casa abriga 81 senadores.
Como é
Atualmente as empresas
são obrigadas a conceder 4
meses de licença maternidade. Mas a lei 11.770, em vigência desde 2008, já faculta a concessão de seis meses
de licença.
A PEC 64, por sua vez,
vai obrigar as empresas a
cederem seis meses de licença, mas permitirá que
elas abatam o custo extra no
Imposto de Renda.

O Ministro do Trabalho
e Emprego, Carlos Lupi, divulgou no último dia 15 que
o Brasil criou 1,473 milhão
de vagas de emprego com
carteira assinada no primeiro semestre deste ano. Os
números são do Caged (Cadastro Geral e Emprego e
Desemprego) e representam
novo recorde histórico para
o período. Até o momento,
o melhor primeiro semestre
da série aconteceu em 2008,
quando foram abertas 1,360
milhão de vagas formais.

Denúncias contra Ecoeso
Cerca de dez catadores
de recicláveis excluídos da
cooperativa Ecoeso ocuparam, como forma de protesto, o barracão da av. Brasil,
na manhã do último dia 12.
Eles denunciaram irregularidades administrativas como
desvio de dinheiro, repasse
incorreto de verba e abuso
de poder do administrador,
Dácio Diniz, do qual pediram o afastamento. A Prefeitura, por meio da secretaria
responsável, informou que
desconhecia as denúncias e
que irá checá-las para, posteriormente, tomar as devidas
providências.
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SOS Nordeste
A campanha SOS Nordeste, organizada pelos metalúrgicos de Sorocaba e subsede
da CUT, para ajudar às vítimas das enchentes em Alagoas e Pernambuco, terminou
na sexta, dia 16, com um balanço de 20 toneladas de produtos arrecadados. Porém, diversas empresas ligaram esta
semana para oferecer contribuições. A campanha agora
busca apoio para transportar
as doações ao Nordeste. Contato: (15) 3334-5432/5400

5° Encontro de Bandas
começa neste domingo
Começam neste domingo, dia 25, as apresentações
do 5° Encontro de Bandas
dos Metalúrgicos, promovido pela Juventude Metalúrgica do Sindicato. O evento,
gratuito e aberto ao público,
começa às 13h no salão de
eventos do Sindicato, sede
de Sorocaba, que fica na rua
Júlio Hanser, 140, Lajeado,
perto da rodoviária.
Para esta edição, 20 bandas se inscreveram. Devido
ao número de apresentações, o evento foi dividido
em duas datas. Neste domingo se apresentam dez
grupos: Banda Nibiru, Art

Rival, In Vox, Galax, Bando
dos Loucos Sociais, Black
Rose, Walligator, Vertigem,
Distorção Social e Aces
High (Iron Maiden Cover).
No outro domingo, dia 1°
de agosto, se apresentam as
outras dez bandas.
Em cada grupo, pelo
menos um integrante é trabalhador metalúrgico sindicalizado.
Além de servir como um
momento de descontração
e de interação entre a categoria, o evento também faz
parte das comemorações do
Dia Mundial do Rock, celebrado no último dia 13.

Curso de inglês
Restam poucas vagas para
o curso de Inglês que começa
na última semana de julho na
sede do Sindicato em Sorocaba. Há vagas para turmas
às quintas, das 19h às 21h;
e aos sábados das 8h às 10h.
Também estão abertas matrículas para crianças de 9 a 13
anos. Matrículas pelo telefone 3013-8252 ou pelo email
inglês.sindicato@globomail.
com A mensalidade para sócios e dependentes é R$ 60.

Inscrições do Futgame terminam na sexta
Termina nesta sexta-feira
(23), o prazo de inscrições
para mais um torneio de
futebol de vídeogame promovido pelo Sindicato dos
Metalúrgicos. As inscrições
devem ser feitas pelo site
www.smetal.org.br.
Ao enviar e-mail de inscrição, conforme orientação
no site, favor escrever “inscrição” no campo assunto.
O evento, destinado a
sócios e dependentes, tem a
finalidade de oferecer entretenimento e recreação para
metalúrgicos e familiares.

AutoCAD 2D
Estão abertas e vão até sexta, dia 23, as inscrições para um
curso de AutoCad 2D na sede
do Sindicato dos Metalúrgicos
em Sorocaba. O curso ensina
o uso do desenho técnico em
plataforma digital. O início
das aulas está previsto para 24
de julho. O valor para sócios e
dependentes é R$ 250, parcelado em duas vezes. Mais informações fones: 3334-5428 /
8116-1812 / 3016-8641.

Sindicalização
A equipe de sindicalização dos metalúrgicos estará
nesta quarta-feira, 21, sindicalizando os trabalhadores
da Ferramentaria Tumin. Na
sexta, os sindicalizadores estarão a Sorocromo. As visitas
são feitas sempre nos intervalos das refeições. Fique sócio, fortaleça sua categoria e
ainda ganhe brinde, desconto
em cursos e serviços, além
de isenção de taxas de negociação e direito a clube de
campo e colônia de férias.

Prêmios
O vencedor do torneio
ganhará um videogame
Playstation 3 com controle;
o vice ficará com um videogame portátil PSP e o 3º lugar com uma guitarra sem
fio para PS2. O artilheiro levará um pendrive de 8 GB.
Os jogos serão aos domingos, das 8h às 13h, na
sede do Sindicato dos Metalúrgicos em Sorocaba.
A taxa de inscrição será
uma caixinha de leite, que
deverá ser entregue no dia
do jogo.

Projeto “Vozes Periféricas”
começa nesta sexta-feira, 23
O projeto “Vozes Periféricas”, patrocinado pelo
Sindicato dos Metalúrgicos com apoio do Governo
Federal e das prefeituras
de Sorocaba, Votorantim e
Piedade, será realizado neste fim de semana no Parque
das Laranjeiras, zona norte
de Sorocaba.
O projeto todo prevê a
realização de dez eventos
semelhantes nas periferias
de Sorocaba, Votorantim
e Piedade, que culminará
com a produção de um documentário.

No Laranjeiras
Durante os três dias (23,
24 e 25) de evento no Laranjeiras, haverá oficinas
de grafite, de desenho e de
fotografia e vídeo, além de
shows, brincadeiras e entrevistas com moradores antigos do bairro.
As atividades serão realizadas no pátio da Igreja
Cristo Rei, perto do supermercado Nossa Casa.
O projeto é coordenado
pela jornalista Bruna Tunes
e supervisionado pelo fotógrafo Werinton Kermes.

ATIVIDADES

Oficina de Pintura
Dança de Rua
Oficina de DJ
Oficina de Grafite
Oficina de Fotografia
Oficina de Vídeo

ATRAÇÕES
Anderson & Ricardo
Edu Lencione
Dalízio Moura
(Cover do Elvis Presley)
Grupo Samba Livre
Roberto Seixas
(Cover do Raul Seixas)
Luiz Fernando e Gabriel
Luiz Felipe & Jarry
João Vitor & Paulo Henrique
13 Volts
Guimarães
(Cover de Roberto Carlos)
Campeonato de
B. Boy e Poping

