Emprego e desenvolvimento

Foguinho

Categoria metalúrgica na região
cresceu 92,9% no governo Lula

Comércio movimentado na tarde de terça-feira, dia 19, no centro de Sorocaba: reflexo da valorização salarial e distribuição de renda

No último ano
do governo FHC os
metalúrgicos tinham
21 mil postos de
trabalho na região
de Sorocaba. Desde o início do governo Lula, mesmo
com crise mundial,
a categoria cresceu
quase 93% e somou mais de 40 mil
trabalhadores em
agosto deste ano.
Os números são
do Dieese, que também elaborou estudos sobre quanto os
salários dos metalúrgicos colaboram
com o desenvolvimento da economia
da região e da cidade de Sorocaba,
aquecendo o comércio e o setor de serviços.
PÁG. 3 e 4

Censura de Serra impede Reajuste dos metalúrgicos contribui com
circulação da Revista do Brasil R$ 110 mi para aquecer economia regional
Serra recorreu à censura
para impedir que a Revista do
Brasil 52 fosse distribuída e divulgada na Internet. Ele fez o
mesmo com o Jornal da CUT.
Ambos continham matérias
positivas para Dilma e Lula.
O TSE acatou a liminar de
Serra que pedia a não-divulgação das publicações, mas
negou o pedido dos tucanos
de que a censura corresse em
‘Segredo de Justiça’. PÁG. 2

OS R$ 110 MILHÕES SÃO RESULTADOS DO REAJUSTE DE 9% E SERÃO PAGOS EM 12 MESES PÁG. 3

Salários da categoria equivalem a 77%
do Orçamento de Sorocaba para 2011
MASSA SALARIAL DOS METALÚRGICOS EM SOROCABA SUPERA R$ 1,1 BILHÃO POR ANO PÁG. 3

CATA-VIDA

Católicos e evangélicos
repudiam boatos contra Dilma
PÁG. 2

Metalúrgicos conquistam
120% de reajuste em oito anos

PÁG. 3

Com um novo aporte financeiro pela Petrobras, as
cooperativas de material reciclável de Sorocaba e outras
8 cidades da região, associadas ao projeto Cata-Vida,
vão poder melhorar a coleta
seletiva e ainda construir, em
Sorocaba, uma fábrica para
produzir tubos de esgoto a
partir do reaproveitamento
de plásticos.
PÁG. 4

Foguinho

Petrobras financia projeto de reciclagem na região

Fase 5 do projeto Cata-Vida foi lançada terça, 19, no teatro municipal de Sorocaba
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Direitos ameaçados
Esta edição da
Folha Metalúrgica
traz uma série de estudos sobre avanços
obtidos pelos metalúrgicos nos últimos
anos. Os números
são inquestionáveis.
O emprego metalúrgico cresceu 92,9%
na região com o
governo Lula. Os
salários da categoria tiveram reajuste
superior a 120% no
período, sendo quase 24% de aumento
real.
E essas façanhas
aconteceram
nas
mais diversas regiões pelo Brasil
afora, com o governo Lula.
É inegável que o
presidente Lula alicerçou a economia
na distribuição de
renda, na geração de
empregos e na valorização salarial. Todos os incentivos do
governo à produção,
as linhas de crédito
para empresas e as
obras públicas levaram em consideração esses objetivos:
geração de emprego
e renda. Justiça social.
Com os programas sociais como
o Bolsa Família e o
Luz para Todos, o
governo inseriu milhões de brasileiros
no mercado de con-

Temos
convicção
que o
metalúrgico
não vai jogar
todas essas
conquistas
no lixo
sumo, lubrificando,
assim, a roda da economia.
Hoje, com o Prouni, o trabalhador pode
pensar em ensino
superior de qualidade para si mesmo ou
para seus filhos. Hoje,
dá pra pensar em
casa própria, com o
“Minha Casa, Minha
Vida”, que deu novo
impulso para a construção civil, fomentando, também nesse
caso, a economia nacional.
Temos convicção
que o metalúrgico não
vai jogar todas essas
conquistas no lixo,
votando em Serra,
que representa o passado do desemprego,
da falta de perspectivas. Acreditamos que
o trabalhador não vai
votar em um candidato que, para chegar
ao poder, é capaz de
tudo, inclusive caluniar, difamar, pregar
a intolerância no meio
religioso.
Serra é do grupo

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

partidário que criou
a Emenda 3, em
2007, que dava ao
patrão o direito de
transformar o trabalhador com carteira
assinada em uma
‘pessoa
jurídica’
(PJ), negando a ele
direitos como férias, 13º, adicionais,
FGTS, etc. Ainda
bem que Lula vetou
a Emenda 3.
Antes disso, em
2001, a turma do
Serra/FHC
havia
tentado mexer na
CLT (artigo 618)
para que o patrão
pudesse trocar direitos previstos em lei
por contratos de trabalho individuais,
‘negociados’ diretamente com o funcionário. O resultado seria desastroso,
se os trabalhadores
não tivessem se mobilizado contra a
medida.
Votar em Serra é jogar contra o
próprio patrimônio
(emprego, salário,
direitos
sociais,
conquistas, estabilidade econômica).
Em contrapartida, o
voto em Dilma significa confiar que
Lula está indicando
alguém que ele conhece, em quem ele
confia e que é capaz
de dar continuidade
ao trabalho dele.
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Serra recorre à censura para
calar CUT e Revista do Brasil
O candidaSerra
também
to José Serra,
pediu para que
líder das privao processo cortizações na era
resse em segredo
FHC, recorreu
de Justiça, mas o
ao Tribunal Suministro Joelson
perior Eleitoral
Dias negou este
(TSE) para cenapelo e a face
surar a CUT e a
censora de Serra
Revista do Brafoi revelada.
sil.
Com base no
Lula reage
pedido de Serra,
Segunda-feira
o ministro Jo(18), em São Pauelson Dias delo, Lula criticou a
terminou que a
censura tucana.
central suspen- Capa da revista censurada pela coligação tucana “Uma revista foi
desse a distribuiproibida de circução da edição de
lar porque trazia a
setembro do Jornal da CUT e que
foto da candidata Dilma na capa; e
a Rede Brasil atual também susjustamente por eles que falam tanpendesse a circulação da edição
to em democracia, em liberdade
52 da Revista do Brasil.
de expressão e de imprensa”, disPara se manter no anonimato,
se, em referência à oposição.

Católicos e evangélicos reagem
ao oportunismo religioso de Serra
A presença de José
Serra a uma missa em
Canindé (CE), no último dia 16, prova que os
religiosos estão reagindo à exploração política
das religiões pelo candidato tucano.
Acompanhado de
Tasso Jereissati, Serra
foi vaiado na chegada
e na saída da igreja. A
presença dele causou
princípio de tumulto.
No sermão, o padre
Francisco Gonçalves,

olhando para Serra e
Tasso, disse que gostaria que a missa não fosse tumultuada. “Se vieram com outra intenção,
peço que saiam. Isso é
profanação”, advertiu.
O padre ainda exibiu
um panfleto contra Dilma e disse: “acusam-na
em nome da Igreja. Mas
a Igreja não está autorizando essas coisas”.
O panfleto acusava
Dilma de ser favorável
ao aborto e de envolvi-

do com as Farc e com
casos de corrupção.
Tasso e alguns partidários tucanos se exaltaram e o padre teve que
sair escoltado.
Recentemente, em
carta aberta, o presidente do Conselho Nacional
de Pastores do Brasil
(CNPB), o bispo Manoel Ferreira, também criticou a postura de Serra
e disse que Dilma é vítima de “boataria cruel e
mentirosa”.

Campanha do Serra imprime
folhetos para difamar Dilma
A Polícia Federal
apreendeu domingo
[17], em São Paulo,
por
determinação
da Justiça Eleitoral,
mais de 1 milhão de
panfletos que difamava Dilma Rousseff, pregava a intolerância religiosa e
ainda pedia para que
o eleitor não votasse
na petista.
A gráfica Pana,
que imprimia o material, pertence à Ar-

lete Satiko Kobayashi,
irmã de Sérgio Kobayashi, coordenador
de infraestrutura da
campanha de José Serra.
Além de irmã do
coordenador de Serra,
Arlete também é filiada
ao PSDB desde março
de 1991.
A apreensão do material, com assinatura
falsa da Confederação
Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), foi

determinada
pelo
Tribunal Superior
Eleitoral.
Em nota à imprensa, a CNBB
negou ser dona do
material e disse que
“não patrocina a impressão e a difusão
de folhetos”.
Há semanas impressos semelhantes
vinham sendo distribuídos em locais
de concentração religiosa.
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Reajuste salarial de metalúrgicos injeta
R$ 110 milhões na economia regional
O reajuste salarial de 9%
conquistado pelos metalúrgicos de Sorocaba e região
em setembro vai injetar, em
12 meses, um total de R$
110,5 milhões na economia dos 14 municípios que
compõem a base do Sindicato da categoria. A maior
parte dos recursos, R$ 94,9
milhões, será paga aos trabalhadores do município de
Sorocaba.
O levantamento foi elaborado pela subseção do
Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Sócio-Econômicos) dos metalúrgicos de
Sorocaba.
Até agosto, o total de salários pagos por mês aos 40
mil metalúrgicos da região
era de R$ 94,6 milhões.
Com o reajuste, o valor saltou para R$ 103,1 milhões.
O acréscimo de R$ 8,5 milhões, multiplicados por 13
meses (12 salários e o 13º),
resultam nos R$ 110,5 milhões.

com o TOTAL Do
reajuste de 40 mil
metalúrgicos
é possível
comprar:

Cada internauta que entra
na página do Sindicato tem
acessado, em média, 4 notícias ou módulos por visita.
Isso significa que, em setembro, foram exibidas mais de
57 mil páginas do site. Além
disso, já somam quase mil emails cadastrados para receber as duas edições semanais
do boletim eletrônico dos metalúrgicos. O cadastro é feito
no campo “newsletter”, na
página principal do site.

Consumo
Para efeito de comparação, com o reajuste metalúrgico é possível comprar
1.381 casas populares (R$
80 mil cada) ou 4.420 carros populares zero quilô-

metro (R$ 25 mil cada) ou,
ainda, 65 mil TVs de LCD
32’ (R$ 1.700).
O salário médio do metalúrgico na região é próximo de R$ 2.200. Dos
40.778 metalúrgicos da re-

gião, 32.581(79,9%) estão
concentrados em Sorocaba.
O estudo não somou outras remunerações no período, como participação nos
resultados (PPR), abonos e
adicional de férias.

estimado em 1,5 bilhão para
2011.
A data-base dos metalúrgicos filiados à CUT no
estado de São Paulo, como
é o caso do sindicato em
Sorocaba, aconteceu no dia
1º de setembro. A grande
maioria dos trabalhadores
obteve 9% de reajuste nos
salários.
Dos 40 mil metalúrgicos
da região, 32.541 trabalham

em Sorocaba. O salário
médio da categoria é R$
2.200.
Comparação
Fernando Lima, economista da subseção do Dieese
do Sindicato dos Metalúrgicos, explica que a comparação dos salários com
o Orçamento busca apenas
ilustrar a importância dos
rendimentos dos metalúrgi-

cos para a economia.
“O estudo demonstra
que a valorização do salário ajuda a desenvolver o
comércio e o setor de serviços, que por sua vez fazem
aumentar a produção industrial”, afirma o economista.
O Orçamento é a previsão de arrecadação da prefeitura e determina quanto
o município vai investir em
saúde, educação, obras, etc.

Categoria acumula 23% de aumento real desde 2004
Os metalúrgicos da CUT
no estado de São Paulo conquistaram, desde 2004, em
média, 23% de aumento salarial acima da inflação. Há pequenas variações no percentual, para mais ou para menos,
conforme o grupo patronal.
A Federação Estadual dos
Metalúrgicos da CUT (FEM)
negocia com sete bancadas
patronais do ramo metalúrgico. Na tabela ao lado, publicamos a inflação, o reajuste
total e o aumento real do Grupo 3 (autopeças, forjarias e

Desde que foi relançado,
em maio deste ano, o acesso à
página do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região
na internet (www.smetal.org.
br) vem crescendo todo mês e
atingiu 14.339 acessos em setembro. Em maio, o site teve
4.689 acessos. Saltou para 5,6
mil em junho; 6,9 mil em julho e 9,4 mil em agosto. Os
14,3 mil acessos de setembro
representam um crescimento
de 65% em relação a agosto

Internet 2

Salário dos metalúrgicos equivale
a 77% do Orçamento de Sorocaba
A massa salarial dos metalúrgicos de Sorocaba, que
subiu de R$ 81,4 para 88,8
milhões por mês após o reajuste de 9% conquistado em
setembro pela categoria, vai
somar R$ 1.154.400.000
até agosto de 2011, quando acontece a próxima negociação salarial do setor.
Esse volume de recursos
financeiros equivale a 77%
do Orçamento Municipal,

Internet

fábricas de parafusos).
Para efeito de comparação,
a tabela inclui o último ano do
governo FHC (2002). No primeiro ano do governo Lula,
não houve aumento real, mas
os trabalhadores conquistaram
um abono emergencial, além
da reposição da inflação.
IMPORTANTE: Percentuais sobre percentuais são
multiplicados (pois incidem
sobre valores já reajustados), e não somados, como
acontece com cálculos mais
simples.

ANO

INPC*

2002

10,26%

2005

5,01%

2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010

TOTAL

16,15%
5,36%

AUMENTO REAL
0

10,26%

3%

8,16%

0

4%

2,85%

1,99%

4,44%

2%

4,82%
7,15%
4,29%

78,27%

REAJUSTE

2,5%

16,15%
9,57%
4,9%

7,44%

3,6%

11,01%

23,68%

120,49%

4,52%

6,53%
9%

*INPC – índice de inflação medido pelo IBGE. No acordo dos metalúrgicos costuma
repor o acumulado dos 12 meses anteriores (de setembro a agosto de cada ano)

Curso de Inglês
Abertas matrículas de
curso de Inglês para crianças
de 8 a 12 anos. Inscrições na
sede do Sindicato em Sorocaba, onde também serão ministradas as aulas. Mensalidade
para dependentes de sócios:
R$ 60. Rua Júlio Hanser, 140
- 3o. andar - sala 18, com Rodrigo. Informações e reservas
pelo telefone 3013-8252 ou
email: ingles.sindicato@globomail.com

PPR na Flex
Os trabalhadores da Flextronics, fabricante de componentes eletrônicos instalada
em Sorocaba, aprovaram no
último dia 13 a proposta de
PPR referente ao ano fiscal de
2010. Cada um dos 5 mil operários pode receber até R$ 1,3
mil, conforme metas. A primeira parcela, no valor de R$
750, será depositada no próximo dia 30. A segunda, que
pode chegar a R$ 550, será
paga no início de 2011.

Convênio dentário
Convênio firmado entre o
Sindicato e a Paulident continua atendendo metalúrgicos
sindicalizados e dependentes
por apenas R$ 5 cada procedimento. Nos R$ 5 estão inclusos procedimentos como
limpeza, obturações e canal.
Já a ortodontia [colocação
de aparelho] custa R$ 55 por
mês. A Paulident atende na
clínica Cenci Guimarães, que
fica na rua Eulália da Silva,
138, Jardim Faculdade. Agendamento pelos telefones (15)
3211-0904 e 3211-5400.
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Pesquisa Vox Populi divulgada na terça-feira (19)
mostra Dilma Rousseff a 11
pontos percentuais à frente
de José Serra. O levantamento, feito entre os dias 15 e
17, aponta Dilma com 51%
das intenções de voto, contra
39% de José Serra.
Se considerado apenas
os votos válidos, Dilma tem
57%, contra 43% de Serra.
Na sondagem anterior Dilma tinha 54% conta 46% do
tucano. A margem de erro da
pesquisa, registrada no TSE
sob o número 36193/2010, é
de 1,8 ponto percentual para
mais ou para menos.

De janeiro de 2003 até
agosto de 2010, o número
de metalúrgicos na região de
Sorocaba saltou de 21.137
para 40.778, um aumento de 92,9% no volume de
empregos da categoria profissional. O levantamento
foi elaborado pela subseção
do Dieese do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba.
O estudo também mostra
que o índice de empregos
gerados no setor metalúrgico foi superior à evolução do emprego formal no
município de Sorocaba,
que aumentou de 99 mil
trabalhadores com carteira assinada em 2002 para
164.922 até agosto de 2010,
um crescimento de 66% nos
postos de trabalho formais
na cidade.

E o Paulo Preto?
José Serra ainda não explicou o sumiço de R$ 4 milhões arrecadados por Paulo
Preto para sua campanha. Exdiretor do Dersa e amigo do
candidato, Serra chegou a dizer que não o conhecia, assim
que Dilma o questionou no
debate do último dia 10.
Ameaçado pelo próprio
Paulo Preto, que disse: “não
se larga um líder ferido na
estrada. Não cometam esse
erro”, Serra se recordou do
amigo, mas disse que não tinha nada a ver com o sumiço
do dinheiro.

Lula X FHC
Além dos últimos 8 anos,
que coincidem com os dois
mandatos do presidente
Lula, o Dieese também levantou o número de empregos metalúrgicos gerados
em Sorocaba nos oito anos

Cursos para categoria

Crescimento da categoria e valorização salarial dos metalúrgicos ajudam a aquecer comércio, serviços e a própria produção industrial

anteriores, de 1994 a 2002,
período dos dois governos
do presidente Fernando
Henrique Cardoso (FHC).
Em janeiro de 1994 havia 20.315 metalúrgicos
na região de Sorocaba. No
final de 2002 a categoria
contava com 21.137 trabalhadores. Um crescimento
de 822 empregos (4,05%)
no período.

Não há acordo de PPR
firmado com a Tecsis
Negociação entre Sindicato e empresa
será nesta sexta-feira, dia 22

Variações no mercado de trabalho
A fase Lula para o emprego metalúrgico em Sorocaba
teve um crescimento quase
constante. A única queda significava foi durante a crise
mundial em 2009, quando
a categoria caiu de 41,3 mil
para 36,6 mil. Mas em agosto
de 2010 o volume de empregos (40.778) já era próximo
do período anterior à crise.
Já o emprego do setor na

Catadores vão produzir
tubos de esgoto
Os catadores de recicláveis de Sorocaba e de
outras 8 cidades da região vão produzir, a partir do plástico duro, tubos de esgotos para uso
na construção civil.
A fábrica, que será
montada em um galpão
da Cooperativa de Reciclagem de Sorocaba, no
bairro Barcelona, em Sorocaba, vai transformar
cadeiras, baldes, bacias,
frascos de xampus, potes
de margarinas e similares
em canos.
A previsão é de que
os tubos comecem a ser
produzidos a partir do
início do ano que vem.
Participarão do pro-

Taça Papagaio
Sindicato pede união e mobilização dos trabalhadores para conquistar o PPR

A diretoria do Sindicato
dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região desmente,
com veemência, informações que vêm sendo divulgadas pela chefia da empresa Tecsis, em Sorocaba, de
que o valor da participação
nos resultados (PPR) deste
ano está definido.
Não existe acordo válido
sem assinatura do Sindicato. E a negociação entre sindicalistas, comissão de PPR
e representantes da empresa

está marcada para esta sexta-feira, dia 22, às 10h.
“Repudiamos boatos de
que o PPR está definido.
Estamos lutando por um
valor que atenda às expectativas dos trabalhadores.
Eventuais propostas serão
submetidas à votação em
assembleia. Quem decide
são os trabalhadores. Não
abrimos mão desse princípio. Contamos com a mobilização de todos”, afirma
nota do Sindicato.

cesso de fabricação os
330 catadores que integram a Rede Cata-Vida,
um projeto coordenado
pelo Ceadec (Centro de
Estudos e Apoio ao Desenvolvimento, Emprego
e Cidadania) com apoio
da Petrobras; e que integra 9 cooperativas de catadores.
Lançamento
Na manhã desta terça
(19) o Ceadec promoveu,
em Sorocaba, cerimônia
de lançamento da 5ª fase
do Projeto Cata-Vida.
A instalação da fábrica
de tubos será o principal
avanço do projeto nesta 5ª
fase.
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A 6ª Taça Papagaio prossegue neste domingo, dia 24,
com cinco jogos que serão
disputados no ginásio de esporte da categoria, que fica na
avenida Vitor Andrew, 4,100,
no Éden. A rodada começa às
14h com o jogo entre Olimpiakos e Os Loucos de 3°
Turno e termina com a partida entre Manotec e os Canela
Seca. Os atletas são obrigados a apresentar carteirinha
de sócio ou de dependente
acompanhada de um documento oficial com foto.

região durante a era FHC foi
irregular. No seu auge, em
2.000, chegou a ter 23,1 mil
postos de trabalho. Mas durante a maior parte dos dois
mandatos ficou, na média, em
19 mil empregos, chegando
a cair para pouco mais de 18
mil metalúrgicos em 1997 e
1999. No fim do governo, havia 21,1 mil metalúrgicos na
região.

CATA-VIDA

Foguinho

A escola RH-Treinare,
parceira do Sindicato na formação de mão-de-obra, está
com inscrições abertas para
uma série de cursos, entre
eles Leitura e Interpretação
de Desenho Técnico Mecânico, Metrologia, Inspetor de
Qualidade, Sistema Toyota
de Produção, Caldeireiro Industrial e Operador de Empilhadeira. Sócios do Sindicato
e dependentes têm direito a
descontos especiais. Mais
informações pelo telefone
3012-4800.
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Emprego metalúrgico na região de
Sorocaba cresceu 92,9% com Lula

Dilma abre 11 pontos

Apoio da Petrobras vai viabilizar projetos de reciclagem na região

