Campanha Salarial

Acordos garantem reajuste de 9%
para 20 mil metalúrgicos da região
Foguinho

Outros 20 mil trabalhadores da categotia podem parar a qualquer momento para obter as mesmas conquistas

Assembleia que aprovou acordos no G3, G8 e fundições e aprovou greve nos grupos 2 e 10 aconteceu sexta-feira, dia 3, na sede do Sindicato em Sorocaba

Coleta Seletiva

Em assembleia na sexta,
dia 3, os metalúrgicos da
região de Sorocaba aprovaram acordos que garantem
9% de reajuste salarial nos
grupos 3, 8 e fundições. Nos
pisos salariais, o aumento
será maior.
Já nos grupos 2 e 10,
sem propostas satisfatórias,
a greve pode começar a
qualquer momento.
A categoria metalúrgica
na região de Sorocaba é
formada por 40 mil trabalhadores. Metade garantiu
reajuste. A outra metade
pode parar a produção. O
Sindicato pede a solidariedade dos metalúrgicos que
já garantiram acordo em
caso de paralisações. PÁG. 3

PPR 2010 Proposta aprovada na Difran e na Icoa e rejeitada na Metalvic

Diadema já pratica
lei que remunera
catadores

PÁG. 4

Pedra fundamental

feriadão

Divulgação

Foguinho

Gasto com pedágio em SP Começa oficialmente a
equivale ao da gasolina construção da Toyota

Vereador Izídio e secretário Laino visitaram
município para conhecer o projeto PÁG. 2

Esporte e Lazer

Clube de Campo
tem novas atrações
como futsal e música

Taça Papagaio, festa do chopp e música
ao vivo estão na programação
PÁG. 4

Para o transporte de produção em carretas, pedágio é mais caro do que Diesel

Solenidade na última quarta, dia 8, reuniu empresários, sindicalistas e políticos

O preço dos pedágios
nas rodovias paulistas custa
aos motoristas dos carros
de passeio quase o mesmo valor que eles gastam
com gasolina. Já para os

A primeira montadora
de veículos instalada em
Sorocaba deverá produzir
70 mil carros/ano a partir de 2012 e gerar 1.500
empregos diretos e 5 mil

caminhoneiros o pedágio
custa mais que o diesel.
Até Santos uma carreta
com 6 eixos gasta R$ 165
de diesel, contra R$ 180 de
PÁG. 2
pedágio.

indiretos. Na solenidade,
o governador Goldman
admitiu que o governo do
estado não influenciou na
escolha de Sorocaba para
sediar a fábrica. PÁGs 2 e 4
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Na presença de
diretores da Toyota e
autoridades federais,
estaduais e municipais foi lançada, no
final da manhã desta
quarta, dia 8, a pedra fundamental da
Toyota em Sorocaba.
A primeira montadora de veículos instalada em Sorocaba
deverá produzir 70
mil veículos por ano
a partir de 2012 e gerar 1.500 empregos
diretos e 5 mil indiretos.
O diretor do Ministério do Desenvolvimento, Paulo
Bedran, usou seu
discurso para comentar as perspectivas de crescimento
do setor automotivo
e da economia. O
representante do governo Lula trouxe
boas notícias para o
ramo metalúrgico.
Ele afirmou que o
Brasil deve fabricar
perto de 3,4 milhões
de veículos em 2010,
tornando-se o quarto
produtor no ranking
mundial.
Segundo Bedran,
até 2015 as montadoras brasileiras devem
estar produzindo 6
milhões de veículos/
ano.
Mais do que o
representante
do
governo federal, foram os japoneses

O Brasil
deve
fabricar 3,4
milhões de
veículos
em 2010,
tornandose o quarto
no ranking
mundial.
que elogiaram a economia brasilera. Em
seus discursos, o vice
presidente mundial da
Toyota, Atsumi Niimi,
e o presidente da empresa para o Mercosul,
Shozo Hasebe; destacaram o ótimo momento econômico que
o Brasil vem vivendo
nos últimos anos.
Em síntese, os executivos da Toyota disseram que foi acertada
a estratégia do governo
federal de alicerçar a
economia no consumo
interno e que a nossa
estabilidade econômica é reconhecida internacionalmente.
Os diretores da
Toyota também comentaram que a realização da Copa do
Mundo e das Olimpíadas no Brasil, respectivamente em 2014
e 2016, dará mais um
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impulso à economia
e à imagem do País.
Já o governador
Alberto
Goldman
recitou uma cartilha
neoliberal típica dos
tempos do presidente FHC. Para ele,
investimentos como
a Toyota não devem
ser apoiados por bancos estatais, como
o BNDES (federal).
A iniciativa privada
deve ser a única responsável por injetar
recursos para o desenvolvimento.
Mas o governo do
PSDB, nem se quisesse, poderia acionar bancos estatais.
Os tucanos venderam o Banespa para
o grupo espanhol
Santander e a Nossa
Caixa para o Banco
do Brasil.
Ficou claro que,
para Goldman, substituto de Serra e cabo
eleitoral de Alckmin,
o Capital é que deve
ditar as regras econômicas. Ao Estado
cabe prestar serviços
básicos de péssima
qualidade e construir
pedágios.
A conclusão é
que, se o PSDB estivesse no comando do
País em 2009, o Brasil não seria o último
a sentir os efeitos da
crise mundial e nem
seria o primeiro a
superá-la.

O casal Daniel Carnielli e Telma Iara Féres
Mazzocato, residente
em São Paulo, gastou
R$ 50,55 de pedágio
para visitar parentes em
Campinas e Tatuí, interior do estado, durante o
feriado prolongado de 7
de setembro.
No percurso de
aproximadamente 400
quilômetros, somando
ida e volta, o casal passou por oito praças de
pedágio com tarifas de
até R$ 9,15. “Está ficando difícil visitar os
parentes. O pedágio está
quase mais caro que o
combustível”, reclama
a revisora de texto Telma Mazzocato, que estima ter gasto 45 litros
de álcool [cerca de R$
60,00] na viagem.
Mas quem desceu
para a Baixada Santista
gastou ainda mais que
Daniel e Telma, se levada em consideração à
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Daniel e Telma gastaram R$ 50 só de pedágio para viajar no feriado

distância. Para percorrer
os cerca de 200 quilômetros entre Sorocaba e
a Baixada, por exemplo
um motorista passa por
4 praças e desembolsa
R$ 30,65 de tarifas.
Um carro econômico pode fazer o trecho
com 16 litros de gasolina, o que somaria
algo perto de R$ 38.
Curitiba R$ 12,00
Os pedágios também estão presentes

nas estradas federais,
mas com um custo bem
menor. O fotógrafo José
Gonçalves Filho viajou
para Curitiba (PR) neste feriado. Entre Juquiá
e a capital paranaense
ele passou, entre idade
e volta, por 8 praças
e gastou, no total, R$
12, ou seja, R$ 1,50 em
cada praça. “O problema em São Paulo não
é o número de praças.
São os preços abusivos
que são cobrados”, diz.

Pedágio de carreta supera
o custo com oléo diesel
O custo com pedágio
para uma viagem de
carreta entre Sorocaba e
Santos pode ultrapassar
a R$ 200, dependendo
da quantidade de eixos
do veículo. Para cada
eixo o motorista paga
R$ 30 até o porto. Somente na Praça Piratininga, no km 132 da
rodovia dos Imigrantes,
o valor por eixo comercial é R$ 18,50.
Uma carreta de 6 eixos, portanto, paga R$

Informativo semanal do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região

Sede Sorocaba:
Rua Júlio Hanser, 140.
Tel. (015) 3334-5400

Divulgação

Apesar dos tucanos ...

Pedágio abusivo chega a custar
quase igual ao combustível

180 de pedágio, sendo
R$ 110 somente na Praça Piratininga.
Com um consumo
médio de 2,3 litros de
diesel por km, ao custo
de R$ 1,90 o litro, uma
carreta gastaria R$ 165
de combustível contra
R$ 180 de pedágio.
R$ 5 bi em 227 praças
O governo do estado
de São Paulo implantou até o momento 227
praças de pedágios em

todo o estado. A arrecadação é loteada entre
18 concessionárias que
deverão arrecadar ao
longo deste ano mais
de R$ 5 bilhões, segundo estimativas do site
www.pedagiometro.
com.br
As
privatizações
das estradas paulistas
começaram em 1998 e
somente no ano passado foram arrecadados
R$ 4,5 bilhões em pedágio.

Sorocaba

Vereador e secretário conhecem
coleta seletiva de Diadema
O vereador Izídio
de Brito (PT) e o secretário de Parcerias
de Sorocaba, Carlos
Laino, visitaram o
Programa Vida Limpa, da Prefeitura de
Diadema, no dia 1º,
para conhecer o sistema de coleta seletiva
do município.
A visita foi sugerida por vereadores de

Sorocaba na sessão do
dia 13 de julho. O objetivo foi ver como funciona uma lei municipal
que remunera catadores
de materiais recicláveis.
Izídio tem um projeto de
lei nesse sentido que tramita há mais de um ano
no Paço e na Câmara.
Para Izídio, a experiência de Diadema
comprova que seu pro-

jeto amplia a coleta
seletiva sem onerar os
cofres da Prefeitura.
Para Laino, o projeto
é “uma proposta a ser
estudada dentro do
processo de parceria
entre o poder público
e as cooperativas”.
Imprensa SMetal com informações da Secom- Câmara
Municipal de Sorocaba
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Campanha salarial

Metade dos 40 mil metalúrgicos da região de Sorocaba aceitou acordos que
prevêem no mínimo 9% de
reajuste salarial a partir
deste mês. A outra metade
deve iniciar paralisações
nas fábricas a partir desta
semana, em busca de acordos semelhantes.
A decisão foi tomada
pelos trabalhadores em assembleia na noite de sexta,
dia 3, na sede do Sindicato
dos Metalúrgicos em Sorocaba. A categoria, filiada
à CUT, está em campanha
salarial no estado e a database para firmar acordos
venceu dia 1º de setembro.
Grupos de negociação
Os empresários metalúrgicos estão divididos
em seis grupos de negociação, todos vinculados
à Fiesp (Federação das Indústrias).

Foguinho

Metade dos metalúrgicos da
região pode parar fábricas

Dilma com 56%
No sétimo dia de pesquisas, modalidade tracking,
Vox Populi/Band/iG para a
eleição presidencial, Dilma
Rousseff obteve 56% e José
Serra 21% das intenções de
voto. Em relação ao primeiro
dia da medição, 1º de setembro, a petista ganhou cinco
pontos percentuais e o tucano perdeu quatro. A margem
de erro é de 2,2 %. Marina
Silva (PV), 3ª colocada, tem
8%. Brancos e nulos são 4%,
indecisos somam 10%.

Sorteio de informática

Na quinta-feira, dia 2, Sindicato fez mobilização na Cooper Tools, para exigir que empresa agilizasse negociações na Fiesp

Antes da assembleia de
sexta, apenas os grupos 3,
8 e Fundição tinham propostas consideradas satisfatórias pelos metalúrgicos. As fábricas desses

grupos empregam 20 mil
trabalhadores na região.
Já os grupos 2, 10 e das
montadoras não atenderam
às expectativas dos metalúrgicos. Na região, os

grupos 2 e 10 empregam
50% da categoria. Ainda
não há montadoras locais,
cenário que deve mudar
com a instalação da Toyota, em 2012.

Reajuste é equivalente ao dobro da inflação
Foguinho

Os grupos patronais que
tiveram propostas aprovadas pelos metalúrgicos na
última sexta ofereceram 9%
de reajuste nas faixas salariais acima do piso da categoria. Esse índice representa mais do que o dobro da
inflação acumulada desde a
última campanha salarial,
em setembro de 2009.
A inflação medida pelo
INPC, acumulada no período,
está em 4,36%. Ainda falta
apurar o mês de agosto, mas
a previsão é que a inflação do
mês fique próxima de zero.

Assembleia na Schaeffler ( do G3) nesta quarta, dia 8, reivindicou redução da jornada
e pediu solidariedade aos trabalhadores de outros grupos metalúrgicos

Portanto, os 9% representam
4,45% de aumento real.
Piso salarial
Para os menores salários (pisos), o reajuste é
ainda maior e pode chegar
a 14,9%, dependendo do
porte da fábrica e do grupo
patronal. No G3 também foi
aprovada uma nova tabela
de pisos, válida a partir de
2011, que vai beneficiar metalúrgicos de empresas com
75 a 100 funcionários.
A tabela de pisos será divulgada nos próximos dias.

Paralisações
Nos grupos onde não
houve acordo as paralisações podem ocorrer a qualquer momento, tanto por fábrica quanto por segmento.
Ao mesmo tempo, a Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT (FEM),
que representa os sindicatos
no estado, mantém contato
com os grupos para tentar
obter propostas de acordo.
O diretor executivo do
Sindicato em Sorocaba,
João de Moraes Farani, é

Foguinho

Teto salarial e Licença-maternidade
O reajuste de 9% é
aplicado até um teto salarial que varia de R$ 5 mil
a R$ 5,3 mil, dependendo
do grupo patronal. Salários
acima desse valor recebem
reajuste fixo equivalente
aos 9% até o limite previsto pelo teto.
Os Grupos 3 e da Fundição também aceitaram se
antecipar ao projeto de lei
que tramita no Congresso e
se dispõem a ampliar a licença-maternidade de 120
dias para 180 dias.

NOTAS RÁPIDAS

Farani, diretor do Sindicato e da FEM-CUT, durante assembleia na Index/Heller

também vice-presidente da
federação.

VEJA COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS
PATRONAIS NO SITE: WWW.SMETAL.ORG.BR

Os sorteios para as vagas
dos cursos de informática
básica oferecidos pelo Sindicato dos Metalúrgicos serão
nesta sexta-feira, dia 10, às
19h, nas sedes do Sindicato
em Sorocaba e em Araçariguama. Para os cursos nas
sedes de Iperó e Piedade os
sorteios serão no sábado, dia
11, às 10h, em suas respectivas sedes. As aulas começam
no dia 14.
Os cursos, destinados a
sócios, dependentes a demais
integrantes da comunidade
são totalmente gratuitos.

Eleja o Banco
O Banco de Alimentos
de Sorocaba, mantido pelo
Sindicato dos Metalúrgicos,
pode ser escolhido como
a entidade assistencial de
maior destaque no município. Atualmente o banco arrecada e distribui cerca de
35 toneladas de alimentos
por mês para mais de 20 mil
pessoas carentes.
Para votar, acesse www.
jcruzeiro.com.br, o site do
Jornal Cruzeiro do Sul, e
clique no selo CIDADE SOLIDÁRIA 2010. Você pode
votar em até 3 entidades.

Sindicalização
A equipe de sindicalização dos metalúrgicos estará
visitando as seguintes fábricas esta semana: Tectyres e
FNF Extrusão de Alumínio
na quinta, dia 9; e Montoro
Carlota e CBM na sexta, dia
10.
Aproveite e fique sócio
do Sindicato. Fortaleça sua
categoria profissional e adquira acesso a serviços e
convênios exclusivos.
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Colônia de Férias

Festa do chope
O Sindicato dos Metalúrgicos promove no próximo
dia 30 de setembro a Festa do
Chope da categoria no clube
de campo de Sorocaba, no
Éden. Para sócios e dependentes o convite, que inclui
uma caneca e uma camiseta
personalizada, custa R$ 35.
Para não-sócios o convite
custa R$ 50. É proibida a entrada de menores de 18 anos.
Os convites estarão a venda
a partir do próximo sábado,
11, no clube de campo e nos
CSEs

Futsal começa domingo
Começam no próximo
domingo, dia 12, os jogos da
6ª Taça Papagaio, torneio de
futsal da categoria que homenageia o ex-sindicalista Reinaldo de Paula Moreni, morto
em 2006. Este ano a competição vai reunir 66 equipes, 14
a mais que as 52 inscrições no
ano passado. A competição é
destinada exclusivamente para sócios e dependentes. As
chaves foram sorteadas no
último sábado e na sexta-feira, 10, a tabela dos confrontos estará disponível no site
www.smetal.org.br

Música no clube
A partir do dia 11 os fins
de semana no clube de campo da categoria, no Éden, em
Sorocaba, passarão a contar
com atrações musicais. Os
sábados serão reservados ao
samba e ao sertanejo e os domingos ao pagode. As apresentações serão das 16h às
22h.
As noites de quinta-feira
também serão animadas pela
dupla Paulo Henrique e Juliano. Mais informações pelo
telefone 3225-3377.

Os trabalhadores da Icoa,
empresa instalada próxima
à rodovia Raposo Tavares,
em Sorocaba, conquistaram o 1° PPR na história da
fábrica. A aprovação do benefício ocorreu nesta quarta
(8) em assembleia com os
funcionários.
As negociações começaram havia meses, mas a
empresa insistia em pagar
apenas R$ 180 de prêmio.
Mas devido a uma paralisação e a mobilização dos trabalhadores a fábrica elevou
a proposta para R$ 700.
“Os trabalhadores estão
de parabéns pela conquista”, diz o sindicalista Joselito Mansinho.
A Icoa emprega cerca de
60 trabalhadores.
PPR também na Difran
Os trabalhadores da

Acordo na Difran, em Sorocaba, é válido por dois anos e novo reajuste já está garantido para 2011

fabricante de autopeças
Difran, instalada na zona
industrial de Sorocaba,
também garantiram o PPR
2010. A aprovação ocorreu
na quarta-feira [1°].
A primeira parcela do

benefício, no valor de R$
600, foi paga na sexta, 3. A
segunda será depositada em
março do ano que vem.
Por dois anos
O acordo na Difran terá

validade de dois anos e em
2011 o valor mínimo será
de R$ 1,5 mil, cerca de 37%
superior ao PPR deste ano.
A Difran emprega atualmente cerca de 300 operários.

Proposta patronal de PPR é rejeitada na Metalvic
Os metalúrgicos da
Metalvic, em São Roque,
rejeitaram, em assembleia
dia 2, uma proposta de R$
800 de participação nos resultados (PPR), apresentada pela empresa.

Nesta quarta-feira, dia
8, a Metalvic voltou a negociar o PPR com o Sindicato. “Houve avanço,
mas a proposta ainda não
atende às expectativas dos
trabalhadores, que estão

mobilizados”, afirma o sindicalista João de Moraes
Farani.
Sindicato e comissão
interna vão manter contato
com a empresa para tentar
melhorar a proposta. Nova

assembleia com os trabalhadores será marcada em
breve.
A Metalvic é uma fundição e conta com aproximadamente 200 trabalhadores.

Toyota

Goldman admite que governo de SP não
indicou Sorocaba para sediar montadora
Foguinho

As inscrições para os sócios e seus familiares ocuparem a Colônia de Férias
durante o mês de outubro
estão abertas e vão até o
próximo dia 15. Se o número de inscritos superar o de
vagas, haverá sorteio no dia
17. As inscrições devem ser
feitas pessoalmente na sede
do Sindicato em Sorocaba,
que fica na rua Júlio Hanser,
140, Lajeado, das 8h às 18h.
É obrigatória a apresentação
do cartão de associado do
Sindicato.

Foguinho

Trabalhadores da Icoa e da
Difran firmam acordos de PPR

NOTAS RÁPIDAS

Toyota está sendo instalada no final da av. Itavuvu, altura do km 92 da Castello Branco

O prefeito de Sorocaba,
Vitor Lippi, em seu discurso no lançamento da pedra
fundamental da Toyota na
quarta, dia 8, bem que tentou fazer uma campanha
para o PSDB ao ressaltar
o investimento do governo
do estado em municípios
como Sorocaba. Mas o
governador Alberto Goldman, também tucano, logo
depois, acabou anulando o
elogio de Lippi, ao dizer
que o interesse do governo
é que o investimento fique
no estado, sem importar

em qual município. “Não
interferimos em nada, fomos totalmente neutros”,
afirmou.
Executivos da alta direção da Toyota, durante a
solenidade, destacaram o
ótimo momento econômico que o Brasil vem vivendo nos últimos anos.
O diretor do Ministério
do Desenvolvimento, Paulo Bedran, apontou perspectivas de crescimento do
setor automotivo.
Leia mais na Palavra da
Diretoria. Pág. 2

