
R$ 900 de PPR referentes ao 
segundo semestre deste ano. 
Tanto na Martins quanto na 
Edscha, o Sindicato quer re-
tomar negociações.

Todos os metalúrgicos 
de Sorocaba e região, in-
dependente de serem ou 
não sindicalizados, estão 

Campanha Salarial

Todos convidados 
para plenária nesta 6ª

Proposta de PPR é aprovada na Senior e rejeitada na Edscha

Sorocaba e Araçariguama - 
Os trabalhadores da Senior, em 
Araçariguama, conquistaram 
um PPR que é 37% superior 
ao valor pago no ano passado 
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convidados para uma ple-
nária nesta sexta-feira, às 
19h, na sede do Sindicato 
em Sorocaba, para tratar da 

campanha salarial da cate-
goria este ano.

Os objetivos da plenária 
são informar aos trabalhado-

res sobre o andamento das 
negociações em cada grupo 
patronal e definir estratégias 
para obter sucesso na cam-

panha salarial.
O Sindicato fica na rua 

Julio Hanser, 140, perto da 
rodoviária.

•Sede do Sindicato 
em Sorocaba é 
posto do IBGE

•Clube de Campo 
terá torneios de 
truco e futsal

•Segunda fase 
do campeonato de 
futgame será dia 15

PÁG. 4

PÁG. 4

PÁG. 2

Videogame

Lazer

Censo 2010

•Audiência debate 
enchentes e obras 
na marginal

PÁG. 2

Câmara de Sorocaba

PÁG. 3

e devem receber R$ 1.500 de 
participação este ano. 

Também em Araçarigua-
ma, os metalúrgicos da Mar-
tins e Martins rejeitaram na 

terça uma proposta patronal 
de R$ 1.100 de PPR.

Já em Sorocaba, também 
na terça, os trabalhadores 
da Edscha (foto) rejeitaram  

PÁG.  4

Assembleia  de mobilização na Schaeffler, no dia 5
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Os problemas 
causados pelas chu-
vas anualmente em 
Sorocaba e o gasto 
de R$ 5 milhões nas 
obras de elevação 
das pistas da av. Dom 
Aguirre, próximo à 
praça Lions, foram 
debatidos em audiên-
cia pública promovi-
da pelo vereador Izí-
dio de Brito (PT), na 
noite da última terça 

(10), na Câmara Muni-
cipal.

O debate cobrou das 
autoridades medidas 
eficazes antes das en-
chentes acontecerem. 
“O Poder Público não 
pode, em todos os anos, 
reparar os estragados 
depois das chuvas. É 
preciso agir antes, na 
prevenção”, diz Izídio.

Além de represen-
tantes das áreas vulne-

Levantamento do Censo 2010  
em Sorocaba vai até outubro 
Há dez dias 530 re-

censeadores do IBGE 
(Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísti-
ca) percorrem todo o 
município de Sorocaba 
– área rural e urbana – 
para coletar dados do 
Censo de 2010.

O levantamento é 
feito a cada dez anos 
e serve de balizamento 
para os governos mu-
nicipais, estaduais e 
federal planejarem suas 
políticas públicas.

Em Sorocaba as en-
trevistas domiciliares 
deverão ser concluídas 
somente em outubro.

O agente censitário 
Tiago Pamplona Pag-

nossa pede para que os 
sorocabanos recebam 
bem os recenseadores 
e alerta que eles es-
tão identificados com 
boné, crachá e colete 
do IBGE, além de um 
computador de mão 
para armazenamento 

dos questionários.
O Sindicato dos Me-

talúrgicos é sede de um 
dos 7 postos do IBGE 
em Sorocaba e apóia o 
Censo com a cessão de 
sala, telefone e internet 
banda larga para o tra-
balho de 66 agentes.

ráveis às cheias, tam-
bém participaram da 
audiência o diretor-
geral do Saae, Geral-
do Cauiby; o secre-
tário de Habitação e 
Hurbanismo,  José 
Carlos Comitre; o 
secretário de obras e 
infra-estrutura urba-
na, Wilson Unterkir-
cher Filho e Benedito 
Zanin, coordenador 
da Defesa Civil.

artigo

A CIPA 1 – alguns princípios
Paulo Kaufmann*

A CIPA, Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes, foi instituída 
em 1944, durante o Go-
verno de Getúlio Vargas 
pela CLT, Consolidação 
das Leis Trabalhistas. 
Desde então sua Norma 
(NR5) sofreu modifica-
ções, contudo, sua im-
portância nem sempre é 
percebida ou valorizada.

A maior importância 
é pelo resultado em evi-
tar acidentes e diminuir 
doenças. Contudo, sua 
importância também 
está na construção da de-
mocracia! Para isso deve 
ouvir, debater, divulgar, 
propor e registrar. Saber 
da Lei, da norma, bus-
car algum conhecimen-
to técnico é importante, 
mas importante mesmo 
é o compromisso com o 
voto de quem o elegeu.

O cipeiro deve ser 
vocacionado. Deve bus-
car informação técnica 
(com técnicos, médicos, 
engenheiros e outros 
profissionais, como pela 
internet). Deve buscar 
também informações e 
debate com os compa-
nheiros de trabalho para 
reivindicar, propor, con-
quistar.

O cipeiro não é um 
auxiliar do técnico de 
segurança, fiscalizando 
companheiros, é alguém 
que representa o traba-
lhador!

Às vezes, para re-
clamar e para sustentar 
algum justo conflito, 
pode necessitar apoio 
da DRT. O Sindicato 
também sempre esta-
rá pronto para orientar, 
formar e ajudar na luta 
e negociação. O empre-
gador que respeita a Lei 
ou também aquele que 

compreende como posi-
tivo a contribuição ativa 
a autônoma da CIPA, só 
tem a ganhar.

Pela importância 
para a Saúde e para a 
democracia e cidadania 
e pelo compromisso do 
sindicato com essa parti-
cipação, a CIPA será tra-
tada em série de artigos 
neste espaço.

Dr. Paulo Roberto Kauf-
mann, médico do trabalho 
do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Sorocaba, é Di-
retor do Instituto Síntese 
Saúde e Trabalho

O que se 
percebe, 
portanto, 

que o Brasil 
desses 

últimos anos 
foi bom para 
todos e que 

a classe 
trabalhadora 

deve se sentir 
orgulhosa 

Bom para todos
Os patrões do Sin-

dipeças panfletaram 
recentemente as suas 
fá   bricas com um fo-
lhetinho, no qual di-
zem: Parece mas não 
é. No folheto, eles 
reclamam e choram, 
embora reconheçam 
que a crise foi leve e 
passageira. Mas, nas 
entrelinhas, acabam 
por dizer que não 
podem dar aumento 
aos trabalhadores.

Mas a publicação 
“Economia Brasilei-
ra” em Perspectiva 
produzida pelo Mi-
nistério da Fazenda 
e divulgada na últi-
ma  terça-feira, em 
Brasília,  mostra o 
contrário.

O estudo não fala 
da indústria, do co-
mércio ou da agri-
cultura. Ele trata da 
economia pelo pris-
ma do estrato social, 
as classes. A publi-
cação revela que “a 
classe média, que 
representava, em 
2003, 37% da popu-
lação (66 milhões de 
habitantes), crescerá 
até 2014 para 56% 
(113 milhões). Por 
outro lado, a clas-
se E cairá de 28% 
(49 milhões) para 
8% (16 milhões). 
Os cidadãos com 
melhores condições 
de renda (classe A) 
passarão de 8% (13 
milhões) para 16% 

consomem diaria-
mente dessa indús-
tria, vão bem? 

A segunda é: sob 
qual governo todas 
as classes melhora-
ram?

A resposta da 
primeira questão é 
clara: os patrões fa-
turaram como nunca 
nestes últimos sete 
anos e devem remu-
nerar decentemente 
seus trabalhadores. 
Se toda a sociedade 
está bem, está con-
sumindo, é impossí-
vel o setor industrial 
estar mal.

A resolução do 
segundo questio-
namento também 
é simples: É sob o 
comando do gover-
no dos trabalhadores 
que a sociedade bra-
sileira se transforma 
de forma equilibra-
da, coisa que não se 
via anteriormente.

O que se perce-
be, portanto, que o 
Brasil destes últimos 
anos foi bom para 
todos e que a classe 
trabalhadora deve 
se sentir orgulhosa 
por tamanha trans-
formação, afinal este 
governo é representa 
por ela.

Mas é preciso en-
tender, que há mui-
to o que conquistar, 
principalmente nesta 
campanha salarial e 
no estado de SP.

(31 milhões) e a clas-
se D será reduzida de 
27% (47 milhões), em 
2003, para 20% (40 
milhões), em 2014”.

Os números mos-
tram que o Brasil 
cresceu socialmente 
de forma equilibrada 
e que nenhuma classe 
foi penalizada ou es-
quecida como  acon-
tecia anteriormente 
na história do país. A 
diminuição da classe 
E, de 49 para 16 mi-
lhões, e o crescimento 
da classe A, de 13 para 
31 milhões, mostram 
a política atual con-
templando as pontas 
antagônicas do estrato 
social.

Esses numerais e a 
choradeira dos patrões 
das autopeças sugerem 
duas perguntas: a pri-
meira é como que a in-
dústria vai mal quando 
todas as pessoas, que 
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Sindicato em Sorocaba é um dos sete postos do IBGE na cidade
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O Sindicato de Metalúr-
gicos do ABC paulista  lança 
no próximo dia 23, às 19h, a 
Televisão dos Trabalhadores 
(TVT), emissora administra-
da pela Fundação Sociedade, 
Cultura e Trabalho, entidade 
vinculada ao Sindicato. O 
presidente Lula vai prestigiar 
o lançamento. A programação 
poderá ser vista no canal 46 
UHF da região metropolitana 
de São Paulo, em 27 canais 
comunitários e nos mais de 
240 pontos de abrangência da 
Rede NGT em todo o país.

NOTAS RÁPIDAS

Plenária nesta sexta quer 
dar impulso às negociações

Todos os metalúrgicos de 
Sorocaba e região estão con-
vidados para uma plenária 
nesta sexta, às 19h, na sede 
do Sindicato em Sorocaba, 
para tratar da campanha sa-
larial da categoria este ano.

Os objetivos da plenária 
são informar aos trabalhado-
res sobre o andamento das 
negociações em cada grupo 
patronal e definir estratégias 
para obter sucesso na cam-
panha salarial.

A pauta de reivindicações, 
coordenada pela FEM-CUT, 
inclui reposição da inflação, 
aumento real de salários, va-
lorização dos pisos, redução 
da jornada e ampliação da 
licença-maternidade.

A data-base de todos os 
metalúrgicos da CUT no 
estado de São Paulo é 1º de 
setembro.

Negociações
As negociações estão 

acontecendo, mas ainda es-
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TV dos trabalhadores

PPR emperra na Flex
As negociações de PPR 

continuam emperradas na 
Flextronics. Nesta terça (10) 
houve nova reunião, mas não 
houve avanços. O Sindicato 
pede que os trabalhadores fi-
quem mobilizados para even-
tuais protestos caso a empresa 
insista em não melhorar a pro-
posta. A empresa pediu novo 
prazo até o dia 17 para consul-
tar a matriz nos Estados Uni-
dos, alegando não ter autono-
mia para melhorar o valor. “A 
mobilização será determinan-
te”, alerta o dirigente sindical 
Alex Sandro Fogaça.

Há três semanas o Sindicato vem realizando assembléias de mobilização nas fábricas da região; dia 5 foi no grupo Schaeffler

Campanha Salarial

A equipe de Sindicaliza-
ção dos Metalúrgicos visita 
as fábricas Vamper e New 
Tech Tools nesta quarta-fei-
ra, dia 11. Na quinta, 12, os 
sindicalizadores estarão na 
Rochel, todas em Sorocaba. 
Na segunda-feira, dia 6, a vi-
sita será na Skran. As visitas 
são feitas sempre no horário 
de refeição.

Fique sócio e ajude a for-
talecer a sua categoria.

Sindicalização
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tão lentas. O Sindicato em 
Sorocaba tem cobrado dos 
patrões que usem sua influ-
ência junto à Fiesp (Fede-
ração das Indústrias) para 
agilizar o desfecho da cam-
panha, se quiserem evitar 

paralisações.
Mas a diretoria do Sindi-

cato avalia que os trabalhado-
res devem demonstrar mais 
união e mobilização para for-
çar os patrões a se mexerem, 
negociarem com mais empe-

nho e atenderem as reivindi-
cações da categoria.

A participação dos me-
talúrgicos na plenária desta 
sexta é um passo importan-
te para fazer as negociações 
avançarem. 

Colônia de Férias
Os trabalhadores meta-

lúrgicos sócios do Sindi-
cato que queiram ocupar a 
colônia de férias no mês de 
setembro devem fazer inscri-
ções até o próximo dia 15. Se 
o número de inscritos supe-
rar o de vagas haverá sorteio 
em 19 de agosto. As inscri-
ções devem ser feitas das 8h 
às 18h na sede do Sindicato 
em Sorocaba, que fica na rua 
Júlio Hanser, 140, Lajeado. 
É obrigatória a apresentação 
do cartão de associado. Mais 
informações pelo telefone 
3334-5402, com Bete.

Metalúrgicos da Senior conquistam 
PPR 37% superior ao ano de 2009

Após mobilização e de-
cretação de estado de greve 
na semana passada, os tra-
balhadores da Senior, em 
Araçariguama, conquista-
ram um PPR que é 37% su-
perior ao valor pago no ano 
passado. Cada um dos 200 
funcionários deverá receber 
R$ 1.500 de PPR este ano, 
caso as metas sejam atingi-
das. Em 2009, o PPR nego-
ciado foi de R$ 1.100.

A primeira parcela do 
PPR na Senior, de R$ 750, 
será paga dia 6 de setembro. 
O Sindicato estima que o va-
lor integral seja pago, visto 
que 60% das metas já foram 
atingidas. A assembleia que 
aprovou a proposta aconte-
ceu nesta terça, dia 10.

Rejeições
Na Edscha, em Soroca-

ba, os trabalhadores aprova-
ram a mudança no período 
de apuração de PPR, que 
antes era de junho a julho e, 

Senior, em Araçariguama, emprega 200 trabalhadores, que se mobilizaram e conquistaram acordo esta semana

partiCipação noS reSultadoS
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com a proposta negociada, 
passaria a ser de janeiro a 
dezembro, a partir de 2011. 
Mas os funcionários discor-
dam do valor oferecido pela 
empresa para cobrir o se-
gundo semestre deste ano: 

R$ 900.
A assembleia que rejei-

tou o valor proposto pela 
Edscha foi nesta terça, 10. O 
Sindicato quer retomar ne-
gociações com a empresa.

Na Martins e Martins, 

em Araçariguama, os traba-
lhadores rejeitaram, também 
nesta terça, os R$ 1.100 de 
PPR oferecidos pela empre-
sa. O Sindicato quer reto-
mar negociações para elevar 
o valor.

Já nas empresas Edscha e Martins e Martins as propostas patronais foram rejeitadas pelos trabalhadores nesta terça
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Campeão sai neste domingo, dia 15
As disputas do 3° Tor-

neio de Futebol de Video-
game promovido pelo Sin-
dicato dos Metalúrgicos, 
que começaram em 1° de 
agosto com 194 competi-
dores, terminam neste do-
mingo, dia 15, quando será 
conhecido o vencedor da 
competição.

NOTAS RÁPIDAS

Os jogos vão começar 
às 9h e serão realizados no 
auditório da sede de Soro-
caba, que fica na rua Júlio 
Hanser, 140, Lajeado, perto 
da Rodoviária.

O torneio
Os competidores foram 

divididos em 8 chaves. Dia 

Verbas para a região
Sorocaba e Votorantim 

tiveram projetos pré-sele-
cionados na segunda fase 
do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC), do 
governo federal. Somados, 
os recursos chegam a R$ 
101,6 milhões. Em Voto-
rantim foram três projetos 
pré-habilitados para as áreas 
de drenagem, urbanização 
e abastecimento. Sorocaba 
pré-aprovou seis projetos de 
abastecimento de água, dre-
nagem, saneamento básico e 
urbanização.

Sesispat começa dia 25 de agosto
O Sindicato dos Meta-

lúrgicos promove, de 25 a 
29 de agosto, em Sorocaba, 
a 6ª Semana Sindical de 
Saúde e Prevenção a Aci-
dentes de Trabalho (Sesis-
pat). O tema este ano será 
“Corpo e Mente Sãos”.

A partir do dia 25, du-
rante uma semana, a Car-
reta da Saúde vai estar 
estacionada no pátio do 
Sindicato e vai ter atendi-
mento, gratuito, de oftal-
mologia, urologia, cardio-
logia, mamografia, entre 
outras especialidades. 

Para ser atendido na 
‘carreta’, será necessário 
marcar consulta a partir do 
dia 16. Os locais e núme-
ros de telefone para agen-
damento serão divulgados 
nos próximos dias.

Doações checam ao NE
A carreta com 25 tone-

ladas de donativos enviadas 
às vítimas das enchentes no 
Nordeste foi descarregada 
na sede da Defesa Civil de 
Alagoas na manhã da última 
terça-feira, dia 10. O carre-
gamento, arrecadado pela 
campanha SOS Nordeste en-
cabeçada pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos, tinha saído de 
Sorocaba havia uma semana. 
O Rotary Clube Granja Olga 
colaborou com sete tonela-
das da carga.

Dilma supera Serra
Pesquisa CNT/Sensus di-

vulgada na última quinta-feira 
(5) mostra a candidata do PT 
à Presidência da República, 
Dilma Rousseff, com 41,6% 
das intenções de voto, dez 
pontos percentuais à frente 
do candidato do PSDB, José 
Serra, que tem 31,6%. Ma-
rina Silva (PV) aparece com 
8,5%. Dilma vem crescendo 
em todas as pesquisas desde 
o início do ano e atualmente 
supera Serra nas avaliações 
em todas as pesquisas, exceto 
no Datafolha.

Do dia 25 a 27 haverá 
palestras, na sede do Sin-
dicato, sobre saúde física 
e mental do trabalhador 
e sobre legislação. Para 
o dia 27 está previsto um 
curso para cipeiros. Dia 
29 haverá um passeio ci-
clístico em local a ser de-
finido.

Durante toda a Sesispat 
também haverá, na sede de 
Sorocaba, dentistas para 
pequenos reparos e aplica-
ção de flúor; PrevMovel, 
para orientação previden-
ciária e especialistas em 
orientação nutricional.

Mais informações nos 
próximos dias, no site do 
Sindicato www.smetal.
org.br, nas sedes do Sindi-
cato e na próxima edição 
da Folha Metalúrgica.

Saúde do trabalhador

Clube de campo sedia 6ª Taça Papagaio e torneio de Truco
A sede do clube de cam-

po dos Metalúrgicos, no 
Éden, em Sorocaba, sedia 
entre agosto e setembro um 
torneio de truco e a 6ª edição 
da Taça Papagaio de Futsal.

O Futsal será realizado 
nas categorias masculino 
e feminino. No torneio de 

truco também será permi-
tida a inscrição de duplas 
masculinas e femininas.

As duas competições, 
com inscrições gratuitas, são 
destinadas exclusivamente 
para metalúrgicos associa-
dos e seus dependentes.

Para o Futsal as inscri-

ções vão até o dia 20 e po-
dem ser feitas pelo e-mail 
juventude@smetal.org.
br. Regulamento e ficha 
de inscrições no site www.
smetal.org.br. A Taça Pa-
pagaio, organizada pelo 
Sindicato, homenageia o 
ex-metalúrgico e dirigente 

sindical Reinaldo de Paula 
Moreni, o Papagaio, morto 
em 2006.

Para o truco as inscri-
ções vão até o dia 27. Mais 
informações pelos telefones 
3225-3377, com Toninho, 
ou 9121-5190, com Brilhan-
te, no horário comercial.

Futgame

1º de agosto houve o con-
fronto dos jogadores das 
chaves A até F. No último 
domingo não houve jogos.

Os jogos das chaves G e 
H e da segunda fase serão 
realizados neste domingo, 
quando será definido tam-
bém, o vencedor da compe-
tição. 

Prêmio
O campeão do 3º Tor-

neio de Futgame do Sindi-
cato ganhará um videoga-
me Playstation 3; o 2º lugar 
ficará com um videogame 
portátil PSP e o 3º lugar 
com uma guitarra sem fio 
para PS2. O artilheiro leva-
rá um pendrive de 8 Gb.

Telecurso Sesi
Ainda há vagas para o 

telecurso de ensino funda-
mental e médio na sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
em Sorocaba. O curso é uma 
parceria do Sindicato com 
o Sesi, é gratuito e aberto a 
toda a população. As aulas 
são de segunda a sexta, na 
sede do Sindicato, em duas 
turmas: manhã das 7h às 9h; 
e noite-das 19h às 21h.

Informações na sede 
ou pelo telefone 3334-
5428/5400, nos horários de 
aulas.


