Campanha Salarial

G8 oferece 0,6% de aumento real
Foguinho

Proposta foi considerada ofensiva pela FEM-CUT e rejeitada na mesa de negociações

João de Moraes Farani, vice-presidente da FEM/CUT e diretor do Sindicato, fala em assembleia de mobilização com os trabalhadores da Cooper Tools

Em negociação com a
federação dos metalúrgicos
da CUT/SP (FEM) esta semana, o Grupo 8 ofereceu
5% de reajuste salarial.
Como a inflação acumulada
até julho é de 4,36%, a proposta patronal representa
0,61% de aumento real, no
máximo.
A resposta dos metalúrgicos da CUT à proposta do
G8 e à lentidão dos demais
grupos patronais será mais
mobilização nas fábricas e
o início das paralisações na
próxima semana.
PÁG. 3

Sesispat

Agendamento de consultas
médicas grátis vai até sexta
Oftalmologia, urologia, cardiologia, mamografia e audiometria são algumas das especialidades que terão atendiPÁG. 5
mento na sede de Sorocaba por uma semana

Foguinho

Metalúrgicos de mais 6
fábricas conquistam PPR

Propostas de PPR foram
aprovadas nos últimos dias
na YKK, Bardella (foto),
Sidor, Tecforja, Omni e
Aços MR. Juntas, essas empresas de Sorocaba empregam 2.285 metalúrgicos.

Enquanto isso, uma proposta de participação nos
resultados da Difran foi rejeitada em assembleias dias
17 e 18. Na Flextronics,
haverá votação na próxima
PÁG. 4
semana.

Lazer

Eleições

PÁG. 8

Inscrições para
futsal e truco
continuam abertas

PÁG. 2

Dilma abre 16%
de vantagem
sobre Serra

2010

Pág. 2
Edição 610
Agosto de 2010

A Folha Metalúrgica desta semana cobre um leque de assuntos que, acreditamos,
reflete bem o espírito
de Sindicato Cidadão,
adotado pela categoria
metalúrgica na região
há 18 anos.
O conceito de Sindicato Cidadão, discutido e aprovado por
um encontro regional
de metalúrgicos em
1992, pressupõe que a
entidade sindical atue
em defesa dos direitos
dos trabalhadores não
somente na fábrica,
mas também na sociedade.
É papel do Sindicato, portanto, representar a categoria em
temas como saúde,
educação, habitação,
comunicação, política, cultura, meio ambiente, etc. Ao mesmo
tempo, cabe à direção
sindical defender os
direitos trabalhistas do
metalúrgico, além de
organizar a categoria
para novas conquistas, seja na campanha
salarial, seja em negociações por fábrica.
Pois bem. Esta
edição da Folha Metalúrgica traz as informações sobre a
campanha salarial da
categoria, que vai definir o reajuste anual de
salários dos metalúrgicos e outras garantias
trabalhistas.
Também temos notícias sobre os acordos
mais recentes de parti-

Esta Folha
Metalúrgica,
nº 610,
traz uma
diversidade
de assuntos
que reflete
bem a
importância
da categoria
cipação nos resultados,
o PPR, que, além de garantir uma remuneração
extra para os metalúrgicos, ajuda a aquecer a
economia da região.
Como exemplo de
ação coletiva, em benefício da categoria e da
sociedade, temos a realização da 6ª Semana
Sindical de Saúde e Prevenção a Acidentes de
Trabalho, que inclui palestras sobre saúde física
e mental, além de atendimento médico gratuito
aberto à comunidade.
Na área de lazer, esta
edição traz matérias sobre o resultado do torneio de futgame, inscrições para campeonatos
de futsal e de truco, entre
outros.
Sobre a vida do metalúrgico no bairro onde
mora, temos a matéria
sobre a reunião do vereador Izídio com um
diretor da Urbes, em
Sorocaba, a respeito de
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problemas no trânsito
da avenida Itavuvu.
Além disso, esta
edição traz uma reportagem sobre o início
das obras do Poupatempo em Sorocaba,
após 4 anos de espera por um mínimo de
atenção do governo do
estado.
A notícia da inauguração oficial da
Ufscar na sexta, com a
presença do presidente
Lula, é o destaque da
semana no tema educação e qualificação
profissional.
Sobre democratização da comunicação temos a boa notícia da inauguração
do primeiro canal de
TV aberta gerenciado
por trabalhadores, no
ABC.
E como não poderia deixar de ser, temos
matérias sobre política, que determina o
futuro do povo, em
uma democracia, nas
cidades, nos estados
e no País. O destaque
da edição, nesse caso,
são as pesquisas de intenção de voto para as
eleições de outubro.
Enfim, esta Folha
Metalúrgica, nº 610,
traz uma diversidade
de assuntos que reflete
bem a importância da
categoria metalúrgica
e o esforço que o Sindicato faz para bem
representá-la, seja no
chão de fábrica, nas
mesas de negociação
ou na sociedade.
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Segundo pesquisa do
Vox Populi, a candidata
do PT, Dilma Rousseff,
seria eleita presidente da
República no primeiro
turno, caso as eleições
fossem hoje. O levantamento foi divulgado
na última terça-feira.
Dilma abriu 16 pontos
de vantagem sobre José
Serra (PSDB). A petista
agora tem 45% das intenções de voto, contra
29% do tucano.
A candidata Marina
Silva (PV) tem 8% e os
demais concorrentes,
juntos, têm 1% das intenções de votos. Como
Dilma tem 45% e os outros candidatos somam
38%, a candidata do PT
venceria as eleições no
primeiro turno. A margem de erro da pesquisa
é de 1,8%.
A pesquisa foi feita
após a série de entrevistas do Jornal Nacional com os candidatos,
revelando que Dilma
se saiu bem, mesmo sofrendo forte pressão do

apresentador William
Bonner.
No
levantamento
anterior do Vox Populi,
Dilma tinha 41% contra
33% do tucano. Pesquisas recentes do Ibope e
do Datafolha também
mostram vitória de Dilma.
PT no Senado
Outra pesquisa do
Vox Populi, divulgada
na segunda-feira, revela que a também petista Marta Suplicy, com
34% das intenções de
voto, está bem à frente
dos demais na disputa
por uma vaga no Senado. Em segundo lugar
estão três candidatos
em situação de empate
técnico: Romeu Tuma
(PTB), com 19%, Orestes Quércia (PMDB),
16%, e Netinho de Paula (PCdoB) 16%
16 anos de PSDB
A pesquisa Vox Populi aponta, porém, que
os tucanos estão na lide-

rança para o governo de
São Paulo. Geraldo Alckmin (PSDB) tem 49%
das intenções de voto. O
candidato do PT, Aloizio Mercadante, segue
em segundo lugar, com
17%.
O PSDB governa
São Paulo há 16 anos.
Apesar de levantamentos apontarem severas
críticas da população
sobre segurança pública, saúde, educação, pedágios e privatizações, o
candidato tucano ainda
está à frente nas pesquisas.
Lula aprovado
Já uma pesquisa Ibope, divulgada na segunda, revelou que, a quatro
meses do fim do mandato, o governo Lula (PT)
continua em alta na opinião pública. Para 78%
dos brasileiros o governo Lula é ótimo ou bom
e para 18% é regular.
Apenas 4% consideram
a administração petista
ruim ou péssima.

Trabalhadoras entregam
reivindicações para Dilma
Mais de mil mulheres militantes das
seis centrais sindicais
de todo o País se reuniram nesta terça-feira
(17) com a candidata
à presidência pelo PT,
Dilma Rousseff. Na
plenária, as representantes de cada sindicato entregaram a “Plataforma das Mulheres
Trabalhadoras para as
Eleições 2010”. O encontro aconteceu na
Casa de Portugal, no
bairro da Liberdade.
O documento, construído pelas sindicalistas, foi aprovado durante a 2ª Conferência
Nacional da Classe
Trabalhadora
(Conclat), realizada em

Divulgação

Maioridade

Vox Populi aponta vitória
de Dilma no 1º turno

Dilma discusa para um grupo de mulheres trabalhadoras em SP

junho deste ano, e contém várias propostas
para ampliar os direitos das mulheres no
mercado de trabalho.
Dentre as propostas
citadas pelas mulheres, como garantia de
creche nas empresas

com mais de 100 trabalhadores, destaca-se
a reivindicação por
igualdade de salários
entre homens e mulheres que desempenham
funções semelhantes e
igualdade de oportunidades na carreira.

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

2010

Pág. 3
Edição 610
Agosto de 2010

Campanha Salarial

“Parece que os patrões
estão duvidando da capacidade de mobilização dos
metalúrgicos da CUT, mas
vamos provar o contrário”.
Com essa frase, carregada
de indignação, o sindicalista João Farani explica que
o Grupo 8, em negociação
esta semana ofereceu apenas 5% de reajuste nos salários, incluindo reposição da
inflação e aumento real.
Farani é diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e
Região e vice-presidente da
FEM-CUT, que representa
a categoria nas negociações
estaduais.
Como a inflação acumulada de setembro de 2009
a julho deste ano está em
4,36%, o reajuste oferecido

pelo G8 representa apenas
0,61% de aumento real.
Isso sem contar que a inflação de agosto ainda não foi
apurada, o que pode reduzir
ainda mais o aumento real.
Nos demais grupos metalúrgicos, as negociações
também não avançaram. A
data-base da categoria é 1º
de setembro.
Devido ao impasse, o
Sindicato intensificou a mobilização da categoria esta
semana, prevendo a possibilidade de paralisação a
partir do dia 22.
Mobilizações
Nesta segunda, dia 16,
os trabalhadores da Enertec participaram de uma
assembleia de mobilização
na entrada do primeiro tur-

Foguinho

“Patrões estão duvidando da
nossa capacidade de mobilização”

Trabalhadores estão mobilizados e paralisações podem ocorrer a partir da próxima semana

no. Na terça, foi a vez dos
metalúrgicos da Prysmian,
Cooper Tools, ZF (Brasil

e Sistemas) e Gerdau de
Araçariguama darem suas
colaboração para alavancar

José Jesus Vicente

Plenária decide realizar assembleias
mais longas para pressionar os patrões

João Farani fala com trabalhadores durante plenária no Sindicato

Calendário de
negociações
Grupo 3
Data: 19 de agosto (quinta), às 15h, no Sindipeças (patronal)
Fundição
Data: 24 de agosto (terça), às 10h, na Fiesp – 7º
andar Sicetel
Montadoras
Data: 25 de agosto (quarta), às 11h, no Sinfavea
Próximas: 27/8, 1/09 e 3/09 – todas às 15h no
Sinfavea.

Uma plenária de metalúrgicos na sede do Sindicato em Sorocaba na última
sexta, dia 13, decidiu realizar assembleias mais demoradas nas fábricas a partir
desta semana. O objetivo é
forçar os empresários a usarem sua influência junto à
Fiesp (Federação das Indústrias) e exigir agilidade nas
negociações da campanha
salarial da categoria.
Os trabalhadores decidiram, também, que a partir do
próximo dia 22 poderá ha-

ver protestos e paralisações
por tempo indeterminado.
“Queremos que as empresas de peso tomem posicionamento e pressionem seus
respectivos grupos patronais
para que eles agilizem as
negociações”, diz o dirigente sindical João de Moraes
Farani, que também integra
a bancada de negociação da
FEM (Federação Estadual
dos Metalúrgicos da CUT).
A data-base dos metalúrgicos da CUT/SP é 1° de
setembro.

a campanha salarial, participando das assembleias
sindicais.

Pauta dos
metalúrgicos
da FEM/CUT
1) Reposição integral
da inflação;
2) Aumento real nos
salários;

3) Valorização nos pisos;

4) Jornada de 40 horas
semanais;
5) Licença Maternidade de 180 dias

Trânsito

Izídio se reúne com Urbes para
cobrar melhorias na Itavuvu
Problemas no trânsito da
avenida Itavuvu, zona Norte de Sorocaba, foram assunto de uma reunião entre
o vereador Izídio de Brito
(PT) e o diretor de trânsito
da Urbes, Roberto Battaglini, na quarta, dia 11.
Acompanhado de representantes da creche Elisabeth Milko (Metalac) e das
empresas Sohovos e Águia
Real, todas na Itavuvu, Izí-

dio solicitou melhorias em
trechos da avenida, que,
segundo o grupo, causam
acidentes.
Mara Junqueira, diretora da creche, reivindicou
melhor sinalização para
travessia de crianças. Battaglini se comprometeu a
estudar meios para sanar o
problema.
Com relação aos pontos
críticos da avenida, o dire-

tor apresentou cópia de um
projeto técnico. “Enviamos o projeto à Secretaria
de Obras. Agora, nos resta
aguardar, pois a execução
das obras depende de recursos financeiros”, explicou.
Izídio vai agendar uma
reunião com o secretário
de Governo, Paulo Mendes, para pedir agilidade na
realização das obras.
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Acordos
O acordo na YKK prevê
R$ 2.300 de PPR por funcionário, além do pagamento de
R$ 504 referentes a uma diferença no PPR de 2009. A primeira parcela do PPR deste
ano, R$ 1.150, foi paga dia 13
de agosto. A YKK tem três fábricas em Sorocaba e emprega
750 trabalhadores.
Já os mil metalúrgicos da

Bardella vão receber R$ 1.700
de PPR, conforme metas. A primeira parcela, de R$ 1.100, sai
no dia 6 de setembro. O acordo
prevê também o pagamento de
complementos de PPR, caso o
lucro da empresa seja superior
a 5% no período.
Na empresa Omni o PPR
será de R$ 1.500. Os 80 trabalhadores optaram por receber
apenas R$ 500 de adiantamento, a fim de terem saldo maior
a receber no início de 2011.
Na Tecforja, com 300 funcionários, o PPR será de R$
1.100, sendo R$ 500 de adiantamento dia 10 de setembro.
Na Aços MR e na Sidor, com
45 e 80 funcionários, respectivamente, o PPR será de R$
800.

Na YKK funcionários das três plantas aprovaram durante assembleias o PPR de 2010

PPR na Flextronics
Depois de mais de 3 horas de reunião na tarde da última
terça (17), a Flextronics, fabricante de eletroeletrônicos em
Sorocaba, melhorou a proposta de PPR de mil para R$ 1,3
mil, atingidas as metas. A proposta será levada para votação
dos trabalhadores na próxima terça, dia 24.
O Sindicato e a comissão de PPR defendem um benefício
melhor, “mas quem vai decidir são os trabalhadores. Se eles
estiverem dispostos, vamos brigar por um PPR maior”, diz o
sindicalista Alex Sandro Fogaça, um dos negociadores junto
à empresa.

Foguinho

Negociações do Sindicato
dos Metalúrgicos e comissões
internas com as empresas garantiram participação nos resultados para mais 2.285 metalúrgicos em seis empresas
da categoria nos últimos dias.
Os acordos foram aprovados
em assembleias sindicais na
YKK, Bardella, Sidor, Tecforja, Omni e Aços MR. Todas
em Sorocaba.
Já na Difran, também em
Sorocaba, os trabalhadores rejeitaram, em assembleias terça
e quarta, dias 17 e 18, uma proposta de PPR feita pela empresa, de R$ 1.100 de PPR, sendo
R$ 600 de primeira parcela. As
negociações na Difran continuam.
Na Flextronics, uma proposta será votada em assembleia no dia 24.

Foguinho

Metalúrgicos de mais 6
empresas conquistam PPR

Moblização também garantiu bom acordo da Omni

Iperfor gera protesto por demitir
lesionado por ‘justa causa’
A metalúrgica Iperfor, em Iperó, demitiu por
“justa causa”, na última
quinta-feira (12), o operador de máquinas Willians
Fagundes, 30 anos, que
tem lesão na coluna.
Contrário a demissão,
o Sindicato liderou uma
manifestação na portaria
da fábrica e os trabalhadores protestaram com uma
paralisação de uma hora e
meia, das 6h às 7h30min,
na manhã da última sextafeira (13).
Na mesma manifestação os trabalhadores também cobraram a implantação do café da manhã na

fábrica, que emprega cerca
de 250 funcionários.
A demissão
Fagundes trabalhava na
empresa desde 2007, ficou
6 meses afastado pelo INSS
e recentemente voltou ao
trabalho, mas com laudo
médico que orientava a
empresa a realocar o empregado em outra função
que não afetasse sua coluna. “O INSS reconheceu
a recomendação médica e
mandou a empresa cumprila”, afirma o operário.
Fagundes conta que
desde sua volta ao trabalho, há quase 3 meses, fi-

Foguinho

Fagundes é casado, paga aluguel e tem dois filhos pequenos, um de 5 anos e outro de 8 meses

Cursos na sede
A Rise Treinamentos, em
parceria com o Sindicato dos
Metalúrgicos, está com inscrições abertas para dois cursos
na área administrativa na sede
de Sorocaba.
Os cursos são de Auxiliar
Administrativo e de Departamento Pessoal, cada um com
40 horas de duração. Para sócios e dependentes cada curso
custa R$ 100, divididos em
duas parcelas. Mais informações (15) 3016-8641/81161812 ou www.risenet.com.br

Cartão do Metalúrgico

Demissão arbitrária provocou protesto na portaria da Iperfor

cou sem qualquer função
na fábrica porque a empresa não se importou em
realocá-lo.
Dia 12, diante da recu-

sa de voltar a sua função
de origem [operador de
máquina], a empresa
o mandou embora por
‘justa causa’.

Neste sábado, dia 21, não
haverá plantão para emissão
do Cartão do Metalúrgico na
sede de Sorocaba. O motivo
é que os funcionários do Sindicato vão participar de um
treinamento para Brigada de
Incêndio.
O Cartão do Metalúrgico, em PVC e com código de
barras, é a identificação dos
sócios do Sindicato e dependentes desde o final do ano
passado. Ele substituiu as antigas carteirinhas de papel.
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Sesispat terá palestras,
serviços e passeio ciclístico
O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e
Região promove, de 25 a
29 de agosto, a 6ª Semana
Sindical de Saúde e Prevenção a Acidentes de Trabalho
(Sesispat). O tema este ano
será “Corpo e Mente Sãos”,
em referência à necessidade
de se pensar a saúde do trabalhador não só no aspecto físico, mas também no
emocional, combatendo o
assédio moral no ambiente
de trabalho.
De 25 a 27 haverá uma
série de palestras na sede
do Sindicato (programação
nesta página). Nos dias de
palestras haverá também
serviços de informações
previdenciárias e orientação nutricional na sede.

Imprensa / SMetal

Evento será gratuito e aberto ao público em geral; maioria das atividades será na sede do Sindicato em Sorocaba

seio ciclístico na região
Norte de Sorocaba. A concentração será às 8h30, no
Carrefour Sônia Maria. O
passeio vai percorrer a avenida Itavuvu e terminar no

Ciclismo
No dia 29, domingo, a
Sesispat promove um pas-

parque do bairro Vitória
Régia.
Também dentro da programação da Sesispat, de
25 a 31 de agosto, haverá
atendimento médico gratui-

Saúde do Trabalhador

Agendamento de consultas
médicas gratuitas vai até sexta
Está aberto e vai até a
próxima sexta-feira, dia 20,
o agendamento de consultas médicas gratuitas para
diversas especialidades na
“Carreta da Saúde”, que ficará estacionada no pátio do
Sindicato dos Metalúrgicos,
em Sorocaba, entre os dias
25 e 31 de agosto.
O agendamento de consultas deve ser feito das 9h
às 17h30 pelo telefone (15)
3334-5440. As especialidades disponíveis serão:
oftalmologia, urologia, cardiologia, mamografia e audiometria, além de aplicação
de fluor, pequenos tratamentos dentários e cirurgia de
cataratas.
Outra opção é marcar
a consulta pessoalmente,
também das 9h às 17h30, na

Divulgação

Serviço será gratuito e aberto ao público em geral; telefone 3334-5440

‘Carreta da Saúde’ vai oferecer mais de 900 consultas no Sindicato

sede do Sindicato: rua Júlio
Hanser, 140, Lajeado, perto
da rodoviária.
Os atendimentos, gratuitos e abertos ao público em geral, farão parte da
programação da 6ª Sesispat
(Semana Sindical de Saúde
e Prevenção a Acidentes de
Trabalho), evento realizado
anualmente pelo Sindicato
dos Metalúrgicos (veja pro-

gramação nesta página).
A “Carreta da Saúde” virá
a Sorocaba devido a uma
parceria entre o Sindicato
dos Metalúrgicos e o CIES
(Centro de Integração de
Educação e Saúde). A previsão é de 900 atendimentos
de 25 a 31 de agosto.
Mais informações nos
sites www.smetal.org.br e
www.projetocies.com.br

to na “Carreta da Saúde”,
que ficará estacionada no
pátio do Sindicato. Para ser
atendido é necessário agendar consulta até esta sexta,
dia 20, na sede do Sindicato

ou pelo telefone 3334-5440
(veja matéria nesta página).
A participação na Sesispat é gratuita e aberta ao público em geral. Mais informações www.smetal.org.br.

Programação na
sede de Sorocaba
25/08 às 20h
Equilíbrio
psíquico
emocional no trabalho.
Dra. Maria Maeno –
médica da Fundacentro;
e Angelo Soares – Ph.D
da Universidade de Quebéc

rio Público do Trabalho
(MPT) na saúde do trabalhador. Dra. Leopoldina de Lurdes Chavier
– presidente da Comissão de Prerrogativas da
OAB/Guarulhos

26/08 às 10h30
Qualidade de Vida.
Simone Rulim – Nutricionista/Intermédica

27/08 às 9h
Árvore de Causa – Ferramenta para ação de
cipeiros. Dr. Idelberto
Muniz de Almeida – Unesp/Botucatu

26/08 às 9h
Reeducação Postural.
Cristiane Oliveira Rizzato – Fisioterapeuta/
Intermédica.

26/08 às 14h
Qualidade de vida na
terceira idade. Camila
Iesca – Psicologa/Intermédica
26/08 às 20h
A relevância do Ministé-

27/08 às 20h
Previdência Social – Impactos entre a Saúde e
o Trabalho. Carlos Eduardo Gabas – Ministro da
Previdência Social

27/08 às 13h
Mapa de Risco – trabalhador como sujeito
de sua saúde. Prof. Norton Martanello – Engenheiro do Trabalho.
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Doações chegam às mãos
das vítimas no Nordeste
dutos de higiene pessoal e
de limpeza que foram arrecadados junto a empresas e
à população sorocabana.
As chuvas
As chuvas que castigaram Alagoas e Pernambuco
no final de junho causaram
estragos em dezenas de municípios. Em algumas cidades, como Palmeira dos Índios (AL), atingida pelo rio
Mundaú, as águas deixaram
um rastro de destruição semelhante a de um terremoto.
A Defesa Civil dos dois
estados registraram a morte de ao menos 57 pessoas.
Outros 160 mil nordestinos
ficaram desabrigados.
Atualmente milharares
de pessoas ainda vivem
em barracas improvisadas
e continuam a precisar de
ajuda.

Sindicato entregou 25 toneladas de doações à Defesa Civil de Maceió (AL); situação ainda continua
caótica em várias cidades (fotos)

Sindicato vai erguer novo
prédio na sede de Sorocaba
Pavilhão vai abrigar salão de eventos, salas de aula e academia de ginástica
Em breve o Sindicato
dos Metalúrgicos começa a demolir o atual salão
de eventos no pátio da
sede central, em Sorocaba, para constuir no local
um prédio de três andares
que vai abrigar um novo
salão, diversas salas de
aula e uma academia de
ginástica.
As obras fazem parte
do programa de ampliação do patrimônio da categoria para melhorar o
atendimento aos associados e seus dependentes.
O pavilhão, além de
atender as necessidades
do Sindicato durante

assembleias, shows e demais eventos, também vai
atender a outras entidades
parceiras e a própria população, como o Sindicato
sempre tem feito.
“Nossa sede, por maior
que possa parecer, já está
ficando pequena para atender tanta demanda. A construção desse novo anexo
vai permitir a ampliação
das nossas parcerias e dos
serviços que oferecemos
aos sócios e à população
em geral”, diz Ademilson
Terto da Silva, presidente
do Sindicato.
O salão de eventos vai
funcionar no piso térreo.

No segundo andar será
montada as salas de aulas
para cursos técnicos, enquanto que o último piso
ganhará uma academia
completa para atender aos
sócios.
Além da sede de Sorocaba, os Metalúgicos
contam com uma colônia
de férias em Ilha Comprida, um clube de campo no
Éden, com ginásio poliesportivo, complexo de piscina e academia; além de
sedes em Araçariguama,
Piedade e Iperó e um sítio em Brigadeiro Tobias,
onde será construído um
centro de formação.

Juventude Metalúrgica
participa de ato em SP
Um grupo com doze
sindicalistas sorocabanos,
integrantes da Juventude
Metalúrgica do Sindicato,
participaram no último dia
12, em São Paulo, de um
manifesto em comemoração ao Dia Internacional da
Juventude.
O evento, organizado
pela Juventude da CUT/SP,
reuniu centenas de jovens
de diversas partes do estado
na praça da Patriarca, centro de São Paulo, para uma
caminhada pelas ruas do
centro da capital.
Além de comemorar
a data, os jovens também
cobraram mudanças no

Alexandre Gamón

Um carregamento com
25 toneladas de donativos
coletados em Sorocaba pela
campanha SOS Nordeste foi
entregue à Defesa Civil de
Maceió (AL) no último dia
10. A doação foi feita pessoalmente por Ademilson
Terto da Silva, presidente
do Sidnicato dos Metalurgicos, que viajou à Alagoas
para constatar os problemas
causados pelas enchentes
que atingiram o Nordeste
recentemente.
A campanha foi coordenada pelo Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e
a subsede regional da CUT,
no mês de julho, e contou
com apoio do Rotary Clube
Granja Olga, que colaborou
com sete toneladas do carregamento.
A maior parte das doações era água potável, pro-

Fotos: Diretoria / SMetal

“Mesmo depois de mais de um mês, a situação ainda é crítica por onde passou a cheia”, diz Terto.

Juventude protesta em São Paulo

mercado de tabalho, como
redução da jornada de 44
para 40 horas semanais sem
redução de salário; erradicação do trabalho infantil
e combate à precarização
da mão-de-obra no Brasil.
A ampliação dos programas culturais, como Cultura Viva e Ponto de Cultura,
também foram cobrados
pelos jovens metalúrgicos.

www.smetal.org.br
o portal do metalúrgico!
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sociais, o Partido dos Trabalhadores e o mandato do
vereador Izídio de Brito (PT)
promoveram protestos pela
demora da obra.
A queixa dos reclamantes
era a demora em se construir
uma obra importante para a
população, enquanto as praças de pedágio não paravam
de proliferar nas rodovias
paulistas.
Para se ter uma ideia das
prioridades do governo, basta lembrar que enquanto o
Poupatempo ficou no papel,
o Estado construiu mais de
80 praças de pedágios, saindo de 143 praças em 2007
para 227 em abril deste ano.

Pressão popular
Ao longo dos 4 anos de
promessa do Poupatempo, o
Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba, movimentos

Foguinho

A menos de 2 meses das
eleições, o governo do Estado de São Paulo começou a
construir o Poupatempo de
Sorocaba, obra que ele tinha
anunciado havia 4 anos.
A construção, em véspera
de eleição, cria a especulação
de obra eleitoreira. “Faz tempo que cobramos do governo
do Estado a instação do Poupatempo em nossa cidade
e estamos contentes que as
obras começaram. O estranho é que depois de 4 anos
de promessas, a construção
comece bem às vésperas das
eleições”, diz o vereador Izídio de Brito (PT).
O Poupatempo de Sorocaba será construído na rua
Leopoldo Machado, Vila
Amélia, perto do Terminal
São Paulo. A previsão do governo é de que as obras, avaliadas em R$ 3,7 milhões,
terminem este ano e o atendimento ao público comece
no início do ano que vem.
O trabalho no momento,
no entanto, caminha a passos
de tartaruga. Ontem [quarta,
18], às 15h, havia apenas um
trator e um trabalhador no
local, ambos parados.

José Jesus Vicente

Depois de 4 anos governo começa
Poupatempo às vésperas das eleições

Trabalhador (foto maior) da obra do Poupatempo vigia trator parado;
Boneco de Serra (foto menor) usado em protesto contra atraso das obras em abril

História dos pedágios
As rodovias paulistas já
eram pedagiadas antes de
1998. Quem cobrava era
uma empresa estatal. Em
1997 - sob gestão do Estado
- havia 40 praças de pedágio. No ano seguinte, começaram as concessões.
Já em 2007, os pedágios
chegaram a 143 no Estado.

Escola técnica
Paralela a vinda do presidente, o vereador Izídio
de Brito (PT) tenta viabilizar a construção de uma
escola técnica federal dentro do campus da UFSCar.

Divulgação

Fachada da UFSCar que será inaugurada oficialmente por Lula nesta sexta

O parlamentar já fez requerimentos neste sentido e
quer mediar uma conversa
entre o prefeito Vitor Lippi
(PSDB) e representantes do
Ministério da Educação.
Técnicos do Ministério,
inclusive, já acenaram que é
possível se construir uma escola técnica no local e que fal-

Toyota lança pedra
fundamental
O presidente da Toyota para o Mercosul, Shozo
Hesebe, vem a Sorocaba no
próximo dia 8 para o lançamento da pedra fundamental da montadora japonesa
no município. A fábrica será
construída às margens da
Rodovia Castelo Branco, no
Parque Tecnológico da cidade, e deverá começar a produção a partir do segundo
semestre de 2012. O evento
começará às 11h.
A unidade de Sorocaba
deverá produzir o modelo
compacto Etios na versão
hatec e sedã para comercialização no mercado interno e
exportação.
Na primeira fase, a fábrica em sorocaba deverá montar 70 mil unidades anuais.
O trabalho de terraplenagem para construção dos
barracões, que começou em
abril, já terminou.

Sindicalização

Lula vem a Sorocaba na
sexta para inaugurar UFSCar
O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva estará em Sorocaba nesta sexta-feira (20)
para inaugurar o campus da
UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), extensão de Sorocaba.
A cerimônia começa às
10h e o campus fica na rodovia João Leme dos Santos, bairro Itinga.
O Ministro da Educação,
Fernando Haddad, também
virá para a inauguração.

NOTAS RÁPIDAS

taria apenas o consentimento,
via convênio, da prefeitura.
O governo Lula já instalou mais de 100 escolas
técnicas federais em todo o
país e no ano que vem mais
300 deverão ser instaladas.
“Sorocaba não poderá ficar
de fora dessa próxima leva”,
diz o parlamentar.

Agora, em 2010, chegou-se
a 227 praças.
A receita das concessionárias também cresceu de
forma significativa. Ela saiu
de R$ 1,6 bilhão em 2002 e
chegou aos R$ 4,55 bilhões
em 2009, um aumento de
183%, quase o dobro da inflação do período medida
pelo IPCA.

A equipe de sindicalização dos metalúrgicos estará
nesta quinta-feira, dia 19,
nas fábricas Sorocard, MGS
e AG Alumínio. Na sexta,
20, a visita será na Toldos
Tropical, CRV e Delta Jet.
Na segunda-feira, 23, os sindicalizadores estarão na Usimax e Auto Robles.
A visita é feita sempre nos
intervalos das refeições.
Fique sócio e fortaleça a
sua categoria.

Trabalhadores inauguram
sua TV no dia 23
Depois de 23 anos de
insistência, os metalúrgicos
do ABC inauguram, dia 23,
às 19h, a TV dos Trabalhadores (TVT), primeiro canal
aberto brasileiro controlado
por um movimento social.
O presidente Lula deverá
prestigiar a inauguração.
Valter Sanches, diretor
de comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
e presidente da Fundação
que vai administrar a TVT,
diz que a emissora buscará apoios culturais e novos
parceiros para enfrentar o
desafio. “Vamos fazer dessa
emissora uma grande rede
nacional”, comenta Sanches.
O histórico
O primeiro pedido de um

canal de TV para os trabalhadoresfoi feito em setembro de 1987, pelo então deputado federal Luiz Inácio
Lula da Silva ao ministro
das comunicações Antônio
Carlos Magalhães.
Depois disso, até conquista da concessão, em
2005, foram feitas quatro
solicitações; todas negadas.
Canais
A transmissão será pelo
canal 46 UHF, que cobre o
ABC e Grande São Paulo,
e pelo NGT, que tem uma
rede de emissoras afiliadas,
inclusive TVs por assinatura. Também é possível assistir a programação pelo
site www.tvt.org.br
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Torneio de truco
O Sindicato dos Metalúrgicos promove no último domingo de agosto, dia 29, mais
um torneio de truco da categoria. Os jogos, em duplas,
começarão às 9h e serão realizados na sede do clube de
campo em Sorocaba, que fica
na av. Victor Andrew, 4.100,
Éden.
Podem se inscrever, gratuitamente, apenas metalúrgicos sócios do Sindicato. As
duplas podem ser masculina,
feminina, ou mista. Os vencerdores vão receber troféus
e prêmios.
Inscrições pelo telefone
9121-5190, com Brilhante, e
3325-3377,com Oswaldo, até
o dia 27, no horário comercial.

Colônia de férias
Ainda restam algumas
vagas para os metalúrgicos
e dependentes que queiram
ocupar a colônia de férias da
categoria no mês de setembro. Para o feriado de 7 de
Setembro, no entanto, não há
mais lugar.
As inscrições devem ser
feitas das 8h às 18h na sede
do Sindicato dos Metalúrgicos em Sorocaba, que fica na
rua Júlio Hanser, 140, Lajeado, perto da rodoviária.
A colônia de férias dos
Metalúrgicos fica no balneário de Ilha Comprida, litoral
sul do estado, a 210 quilômetros de Sorocaba.
Mais informações pelo telefone 3334-5402, com Bete.

Filho de Metalúrgico

fatura torneio de game
Competição, que começou em 1° de agosto, reuniu 194 competidores
Ailton da Silva Júnior,
filho de metalúrgico, foi o
campeão do 3° Torneio de
Futebol de Videogame promovido pelo Sindicato dos
Metalúricos de Sorocaba.
A competição começou em
1° de agosto e reuniu 194
competidores. Ailton levou
como prêmio para casa um
videogame Playstation 3
com controle remoto.
O vice-campeão da
competição foi Alan Diego
Lério, premiado com um
videogame portátil PSP.
A terceira colocação ficou
com Diego Henrique Rocha, que recebeu uma guitarra sem fio PS2. Diego,
o 3º colocado, também levou para casa um pendrive
como artilheiro da competição. Ele marcou 24 gols.
O torneio de futgame
é organizado anualmente
pela Juventude Metalúrgica como forma oferecer lazer e descontração aos me-

Foguinho
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talúrgicos sindicalizados
e, principalmente, a seus
filhos.
A competição também
arrecadou 131 caixinhas de
leite, que serão entregues a
uma instituição de caridade
do município.

Ailton Júnior, o
campeão, segura
seu Playstation
3 entre o vice
Alan (à esq.) e
Diego (à dir.),
terceiro colocato
e artilheiro da
competição

Sindicato promove pagode
no clube de campo, domingo
Atração musicial tem a finalidade de promover integração entre os trabalhadores da categoria
Os metalúrgicos sócios
do Sindicato e seus familiares estão convidados a
participarem de um pagode
na sede do clube de campo
da categoria, no Éden, em
Sorocaba, na tarde do próximo domingo, dia 22.
Além da atração musical, o local ainda oferce

quisoque para churrasco,
quadra de esportes, salão
de jogos, além de área de
lazer.
O conjunto de piscinas
ainda passa por melhorias e
não está liberado.
“Queremos que o metalúrgico venha passar um
domingo descontraído com

sua família no clube de
campo”, diz o diretor sindical Marcos Roberto Coelho, o Latino.
O clube de campo da
categoria em Sorocaba fica
na avenida Victor Andrew,
4.100, no Éden. Mais informações pelo telefone 33253377.

Inscrições da Taça Papagaio teminam na sexta, 20
Torneio é destinado à categoria e homenageia Reinaldo de Paula Moreni, o Papagaio
Termina nesta sextafeira, dia 20h, às 17h, o
prazo de inscrições para a
6ª Taça Papagaio, torneio
de futebol de salão da categoria promovido pelo
Sindicato. A competição

homenageia o ex-metalúrgico e dirigente sindical Reinaldo de Paula Moreni, o
Papagaio, morto em acidente de carro em 2006.
Os jogos - na categoria
masculino e feminino - se-

rão disputados durante o
mês de setembro.
A maioria dos jogos e
a final serão disputadas no
ginásio do clube de campo
da categoria, que fica na
av. Victor Andrew, 4.100,

Éden, Sorocaba.
A competição é organizada pela Juventude Metalúrgica e aberta também para
os metalúrgicos da região.
As inscrições devem ser
feitas pelo e-mail juventu-

de@smetal.org.br. Tabela e regulamento no site
www.smetal.org.br.
Mais informações com
Marcos Roberto Coelho,
o Latino, pelo telefone
9167-2827.

