SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Foguinho

Sindicato faz ato público pela
duplicação da Victor Andrew

Trânsito era interrompido a cada cinco minutos, para sindicalistas distribuírem panfletos e explicarem objetivo do ato; em seguida, pista era liberada

Foguinho

Natal Sem Fome termina dia 15

Campanha pede doações em alimentos não-perecíveis, como macarrão, arroz, feijão e enlatados

A arrecadação da
campanha Natal Sem
Fome de Sorocaba
termina na tarde do
dia 15. No dia 16,
mais de 50 entidades
assistenciais vão receber as cestas básicas montadas com os
produtos doados.
Em Iperó, a arrecadação termina dia 14
e as cestas serão entregues no dia 15.
As duas campanhas pedem doações
de alimentos não-perecíveis.
PÁG. 3

Diretores sindicais
e militantes metalúrgicos pararam parcialmente o trânsito
da avenida Victor Andrew, na zona industrial de Sorocaba, por
90 minutos, na manhã
desta terça, dia 7, para
protestar contra os acidentes freqüentes que
acontecem no local.
O ato público teve
como objetivos também chamar a atenção
do Paço para a necessidade de duplicação da
avenida e pedir apoio
dos trabalhadores que
trafegam pela Victor
Andrew.
PÁG. 4

Metalúrgicos da Wida,
Vipal, Caldren e Case
conquistam PPR
PÁG. 4
Ipefor e YKK-AP
disputam final do
futsal neste domingo PÁG. 4
Vídeo na internet vai
lembrar dois anos da
PÁG. 2
morte de Bolinha

Foguinho

Após oito dias de greve, Jimenez apresenta proposta de acordo

Siderúrgica Jimenez fica na zona industrial de Sorocaba e trabalhadores exigem benefícios básicos da categoria metalúrgica

Em negociação com
o Sindicato nesta quarta-feira, dia 8, os representantes da empresa
Jimenez, em Sorocaba,
apresentaram uma proposta a respeito de reivindicações antigas dos
trabalhadores,
como
desjejum e grade salarial.
A proposta será apresentada pelo Sindicato
aos trabalhadores em assembleia na manhã desta
quinta, dia 9. A greve começou dia 1º.
PÁG. 3
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Mais um ano chega ao fim. E ao longo
desses 12 meses, os
trabalhadores metalúrgicos de Sorocaba
e toda a região têm
a honra de elencar
uma série de conquistas individuais e
coletivas; trabalhistas e políticas, que
lhes serão importantíssimas para a sua
vida e de sua família.
Foi em 2010 que
a categoria conquistou seu ginásio de
esportes, um reajuste salarial de 9%, em
média, [cerca de 4%
de ganho real] e um
PPR, na maioria das
empresas, bastante
significativo.
No campo político, os trabalhadores
também podem se
orgulhar pela reeleição do seu representante legítimo na
Assembléia Legislativa, o metalúrgico Hamilton Pereira
(PT), além da eleição
da primeira mulher
presidente do Brasil,
Dilma Rousseff.
Foi
em 2010,
também, que os metalúrgicos puderam
comemorar a recuperação da economia depois da crise
do ano passado, com
a produção de quase
3,5 milhões de veí-

Os resultados
positivos
alcançados
neste ano
devem servir
de combustível
para as futuras
batalhas
culos, ônibus e caminhões e um índice de
crescimento de 7,5%
do PIB (Produto Interno Bruto).
Mas é bom lembrar que 2010 praticamente já passou e
que muitas e muitas
coisas ainda devem
ser conquistadas.
A principal delas é
a redução da jornada
de trabalho de 44 para
40 horas semanais.
Esta será, com certeza, a principal batalha
do ano que vem.
Mas o ano de 2011
reserva, ainda, outras
lutas sindicais e trabalhistas difíceis, como
a eliminação do assédio moral e os acidentes de trabalho.
É inadmissível, em
pleno século 21, que
trabalhadores sofram
pressão moral e física
para aumentar o seu
ritmo de produção, ou
morra no pé da máquina por más condi-
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ções de trabalho. Ao
lado da redução da
jornada, o assédio
moral e o fim dos
acidentes devem ser
as principais bandeiras dos metalúrgicos
no ano que vem.
Os resultados positivos alcançados
neste ano devem
servir de combustível para as futuras
batalhas que toda
a categoria deverá
enfrentar em 2011.
Não pensem que na
próxima data-base,
nas próximas negociações de PPR ou
em qualquer outra
reivindicação os patrões vão ceder facilmente.
Os anos passam,
as conquistas vão
se acumulando, mas
as lutas são diárias.
Portanto, ao longo
de 2011, cada metalúrgico deve estar
ciente de que um
novo jogo começa.
Um jogo, aliás, que
só será vencido se
todos mantiverem o
espírito de solidariedade, sem divisão de
funcionário horista,
mensalista, terceirizado ou de outra
cidade.
Metalúrgico que
é metalúrgico não
faz distinção entre
os companheiros.
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Há dois anos, no dia
7 de dezembro, o movimento sindical da região
de Sorocaba perdia uma
de suas mais brilhantes
lideranças: Wilson Fernando da Silva, o Bolinha, que nessa data morreu vítima de câncer.
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba por dois
mandatos (1983/86 e
86/89), Bolinha foi pioneiro, pois liderou a primeira chapa sindical a
vencer, em 1983, uma
diretoria atrelada ao regime militar na região.
Com isso, ele levou a
categoria metalúrgica
local a ser uma das primeiras do país a se filiar
à recém-fundada CUT.
O velório de Bolinha,
dia 8 de dezembro de
2008, ganhou repercussão nacional depois que
o presidente Lula cance-
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Metalúrgico sem distinção

Há dois anos, Sorocaba perdia uma
de suas maiores lideranças sindicais

Velório de Bolinha, em 2008, mereceu a presença do presidente Lula

lou seus compromissos
em Brasília para vir a
Sorocaba dar seu último
adeus ao sindicalista.
Bolinha e Lula se
tornaram amigos nos
anos 60, quando trabalharam juntos na Villares, em São Paulo. Nos
anos 70, Bolinha militou
nas manifestações sindicais lideradas por Lula
na região do ABC. A
partir dos anos 80, o sin-

dicato em Sorocaba se
tornou parceiro do Sindicato dos Metalúrgicos
do ABC.
A partir desta sexta,
10, estará em destaque
no site do Sindicato
(www.smetal.org.br) um
vídeo produzido um ano
atrás em homenagem a
Bolinha. O vídeo inclui
depoimentos do presidente Lula sobre o líder
sorocabano.

Clube fecha no Natal, mas
promove baile de Reveillon
No fim de semana do
Natal – sábado e domingo – o Clube de Campo
dos Metalúrgicos, no
Éden, em Sorocaba, estará fechado. Mas no feriado de Ano Novo ele
funcionará normalmente, inclusive com um
baile de reveillon.
Para
dependentes
e sócios do Sindicato
a entrada será gratuita.
Os não-sócios pagarão

R$ 10 [homens] e R$ 5
[mulheres]. Mais informações pelo 3325-3377.
Sindicato fechado
Em razão das festas
de fim de ano e férias
coletivas dos funcionários, todas as sedes
do Sindicato dos Metalúrgicos – Sorocaba,
Iperó, Araçariguama e
Piedade – estarão fechadas a partir das 11h

da próxima sexta, dia
17, até o dia 9 de janeiro. As atividades voltam ao normal no dia
10 de janeiro.
Na sede de Sorocaba, porém, haverá plantão de segunda a sexta-feira, inclusive para a
troca de carteirinhas de
sócios pelo cartão do
metalúrgico.
Mais informações
pelo 3334-5400.

BANCO DE ALIMENTOS

Vídeorreportagem chama atenção em feira de SP
O vídeorreportagem Do campo
à cidade: alimentos pelo caminho,
produzido
pelo
Sindicato dos Metalúrgicos para o
Banco de Alimentos de Sorocaba, em
comemoração aos 5
anos da instituição,
chamou a atenção
das pessoas que o
assistiram durante a
II Feira e Congresso
de ONGs Brasileira,

realizada entre os últimos dias 25 e 27, em
São Paulo.
“Não teve um que
assistiu e não comentou positivamente. Já
estamos sendo contatados por pessoas que
conheceram o projeto durante a feira, diz
Cláudio Antônio de
Faria, o Kuruca, diretor do Banco.
O vídeo mostra a
importância do Banco
no combate ao desper-

dício de alimentos
e na ajuda às entidades assistenciais,
que distribuem os
alimentos que iriam
para o lixo caso ele
não existisse.
Por mês, o Banco
coleta, higieniza e
distribui 35 toneladas de alimentos a 20
mil pessoas carentes.
Em janeiro, o
vídeo será lançado
oficialmente em Sorocaba.
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NATAL SEM FOME

A arrecadação de alimentos
não-perecíveis realizada pela
campanha Natal Sem Fome
de Sorocaba – 17ª edição - vai
até o final da tarde do dia 15
de dezembro, quarta-feira. A
entrega das cestas básicas para
as entidades assistenciais será
na manhã do dia 16.
Este ano, devido à reforma no estacionamento do
Sindicato dos Metalúrgicos,
a montagem das cestas e a
entrega das doações às entidades será em um galpão próximo ao sindicato, na rua Capitão Manoel Januário, 233,
perto do terminal São Paulo.
Empresários e população
em geral podem encaminhar
suas doações para esse galpão. Mais informações pelo
telefone 3218-1185.
As doações devem ser
de alimentos não-perecíveis,
como arroz, feijão, óleo, farinha, latarias diversas e bolachas, entre outros.

Foguinho

Arrecadação de alimentos vai até dia 15

Assembleia na Dana

Ao longo da próxima
semana o Sindicato vai promover uma assembleia com
os trabalhadores da Dana
para discutir a redução de
jornada de trabalho. Havia
a expectativa de realização
da assembleia esta semana,
mas como o Sindicato ainda
continua negociando com a
empresa, não será possível
a votação de propostas até
sexta-feira, dia 10. O Sindicato conta com a compreensão e o apoio de todos os
trabalhadores.

Colônia de Férias

Campanha Natal Sem Fome 2010 entra na reta final e pede doações em alimentos não-perecíveis

Campanha em Iperó
O Sindicato dos Metalúrgicos de Iperó também está
realizando, pelo 4ª ano, sua
campanha Natal Sem Fome.

As caixas de arrecadação vão
ficar nas fábricas até o dia 13,
mas as doações podem ser
entregues na sede do sindicato até dia 14. No dia 15 será
realizada a doação das cestas

para as entidades assistenciais.
A sede do Sindicato em
Iperó fica na rua Samuel Domingues, 47. Telefone: (15)
3266-1888.

dustrial da YKK Zíper, que
veio da China para Sorocaba
há dois anos.
O diretor estrangeiro já
acumula contra ele muitas
denúncias de assédio moral e
desrespeito, cometidos contra funcionários.
No último dia 26, o Sindicato realizou uma assembleia de mobilização em
frente à fábrica. Dias depois,
foi distribuído um informativo específico sobre as denúncias, que pode ser lido no
site www.smetal.org.br

Foguinho

Trabalhadores da YKK exigem respeito
O Sindicato vai se reunir
com a direção da YKK no
dia 16 de dezembro, às 14h,
para discutir as reclamações
de assédio moral dentro da
empresa. Há denúncias graves sobre trabalhadores que
sofrem humilhações na YKK
em Sorocaba, especialmente
na unidade Zíper.
Há meses o Sindicato
vem comunicando à empresa que os trabalhadores estão
revoltados com os casos de
maus-tratos, especialmente
por parte de um diretor in-

NOTAS RÁPIDAS

Recadastramento

Após assembleia que demonstrou união interna, empresa marcou negociação

GREVE NA JIMENEZ

Foguinho

Falta de negociação faz
greve se arrastar por 8 dias

Jimenez ainda nega benefícios antigos em outras fábricas metalúrgicas

Os sócios que queiram
ocupar a colônia de férias
da categoria durante o mês
de janeiro devem se inscrever até sexta-feira, dia 10, às
18h. Se o número de inscritos superar o de vagas, haverá sorteio no dia 14, terça, às
19h, na sede do Sindicato,
em Sorocaba. Para o feriado
de Ano Novo as vagas já foram preenchidas. Para ocupar a colônia em fevereiro,
às inscrições serão feitas entre os dias 10 e 18 de janeiro. Mais informações pelo
3334-5402, com Bete.

Os trabalhadores da siderúrgica Jimenez, instalada
no bairro Iporanga, em Sorocaba, completaram 8 dias
de paralisação nesta quarta-feira, dia 8.
A greve começou em 1°de
dezembro, depois que a empresa ignorou uma paralisação de protesto dos trabalhadores, que reivindicam cesta
básica, desjejum, revisão da
grade salarial e melhorias no
local de trabalho.
Somente no 7° dia de paralisação, a Jimenez procurou
o Sindicado, mas as negocia-

ções pouco avançaram. Na
quarta [8], pela manhã, em
assembleia na porta da fábrica, os cerca de 90 funcionários decidiram pela continuidade da paralisação.
Ainda na quarta [8], no final da tarde, a empresa voltou
a conversar com o Sindicato e
a proposta formulada por ela
será levada em assembleia na
manhã desta quinta, dia 9.
“São os trabalhadores
quem decidirão se a greve
para ou continua”, afirma o
sindicalista Marcos Roberto
Coelho, o Latino.

Os sócios remidos do
Sindicato dos Metalúrgicos
devem se recadastrar junto
à entidade até 31 de dezembro para ter direito a voto no
processo eleitoral, que vai
eleger uma nova diretoria no
ano que vem.
O recadastramento está
previsto no artigo 14, parágrafo 3° do estatuto da entidade. O trabalhador que se
aposentar no ano que vem,
até dez dias da assembleia
geral das eleições, poderá
votar normalmente sem recadastramento.

Fábrica de 200 anos
A abertura da exposição
“200 anos da Real Fábrica
de Ferro São João de Ipanema”, no último sábado,
4, marcou o bicentenário
de instalação, na Fazenda
Ipanema, da primeira siderúrgica do Brasil. A Fazenda (Flona) fica em Iperó e é
aberta para visitas de quinta
a domingo. Entrada R$ 5
por pessoa. Crianças até 12
anos e maiores de 60 anos
não pagam. Informações:
(15) 3366-9099.
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ZONA INDUSTRIAL

NOTAS RÁPIDAS

Mais protestos 2
Para dar embasamento a
esses atos (e também a pedidos a serem encaminhados à
prefeitura), o Sindicato dos
Metalúrgicos e o vereador
Izídio pedem que a população denuncie trechos perigosos no trânsito da zona
industrial.
As denúncias podem
ser feitas pelos telefones
3334-5400 (sindicato) e
3238-1144 (gabinete Izídio)
ou pelo e-mail izidiopt@
camarasorocaba.sp.gov.br

PPR aprovado na Case
Os metalúrgicos da Case,
em Sorocaba, aprovaram,
nesta quarta, 8, uma proposta de PPR que prevê até R$
2.990, por trabalhador. O
valor básico é R$ 2.300 e,
após negociação com o Sindicato e comissão interna, a
empresa garantiu um prêmio
suplementar de, no mínimo,
R$ 391. Em novembro, uma
proposta anterior foi rejeitada em assembleia. A primeira parcela do PPR, de R$
1.500, já foi paga. A segunda parcela sai em janeiro.

Banco de Alimentos
Com 32,73% de votos, o
Banco de Alimentos de Sorocaba venceu o VI Prêmio de
Direitos Humanos, oferecido
pela OAB/Sorocaba (Ordem
dos Advogados do Brasil).
A Asac (Associação Sorocabana de Atividade Para
Deficientes Visuais) ficou
com 24,55% dos votos; o
Centro de Convivência Vitória Régia “Ação e Paz”
com 19,09%; o CIM (Centro de Integração da Mulher)
com 18,18% e a Comunidade Kolping Pe. Justino com
5,45% dos votos.

Um grupo de 30 sindicalistas metalúrgicos parou
parcialmente o trânsito na
avenida Victor Andrew, na
zona industrial de Sorocaba, na manhã de terça, dia
7, para protestar contra acidentes que ocorrem no local e pedir que a administração municipal duplique
a avenida.
O protesto começou às
6h30 e terminou às 8h. Nesse período, a cada cinco
minutos, os sindicalistas esticavam faixas na avenida,
interrompendo temporariamente o fluxo de veículos.
Após alguns minutos distribuindo panfletos explicativos sobre o ato, o trânsito era
liberado.
No panfleto, o sindicato critica a “falta de providências” da prefeitura
para melhorar o trânsito
e pede medidas “urgentes”,
como sinalização da via,
radares e redutores de ve-

Izídio de Brito (PT), vereador e vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, liderou a manifestação

locidade, além de definição
de prazo para a duplicação
da avenida.
Mutilações e mortes
Segundo estimativas do
Sindicato, acontecem, em

média, dois acidentes de
trânsito por semana naquela
avenida. Não é raro haver
mutilações ou mortes.
“Além de ser um importante itinerário de trabalhadores ao serviço e de sua

utilidade para transporte de
produção, a avenida é um
dos principais acessos de
moradores do Éden aos bairros da Zona Norte e vice-versa”, afirma texto do panfleto
distribuído pelo Sindicato.

Trabalhadores conquistam PPR
na Wyda, Vipal e Caldren
Foguinho

O Sindicato dos Metalúrgicos e o vereador Izídio
(PT) prometem realizar outros atos semelhantes ao que
ocorreu nesta terça, dia 7,
na avenida Victor Andrew,
para protestar contra acidentes de trânsito e pedir
melhorias nas vias públicas.
Os atos visam pressionar
o poder público municipal a
melhorar esses corredores
viários, responsáveis por
muitos acidentes, inclusive
fatais.

Foguinho

Metalúrgicos param avenida para
protestar contra acidentes de trânsito

Mais protestos

Metalúrgicos da Wyda estão entre os contemplados com acordos recentes de PPR

Depois de muita insistência e mobilização, os trabalhadores das metalúrgicas
Wyda, Vipal Parafusos e
Caldren, todas instaladas em
Sorocaba, conquistaram o
PPR de 2010. Na Caldren, o
benefício foi negociado pela
primeira vez.
As propostas foram aprovadas em assembleia pelos
trabalhadores ao longo da última semana e os pagamentos dos benefícios ocorrerão
nos primeiros meses do ano

que vem. Em cada fábrica
foi aprovada uma data, de
acordo com a proposta negociada entre Sindicato e empresa, com a aprovação dos
funcionários.
“Para o ano que vem, os
trabalhadores devem se mobilizar ainda mais para que
os valores dos benefícios venham ser melhores. Somente
a união dos trabalhadores é
capaz de garantir conquistas”,
alerta o diretor sindical Marcos Roberto Coelho, o Latino.

Iperfor e YKK-AP jogam final da 6ª Taça Papagaio
Neste domingo [12], às
14h, no ginásio de esportes
da categoria, no Éden, em
Sorocaba, os times de futsal
da Iperfor e da YKK-AP fazem a final da 6ª Taça Papagaio. O torneio é destinado
exclusivamente para sócios
do Sindicato dos Metalúrgicos e seus dependentes.
Para chegar à final, domingo passado [5], a YKK-

-AP goleou o Juventus/Schaeffler por 5 a 2. A Iperfor,
por sua vez, chegou à decisão ao bater a ZF Lemforder
C por 2 a 1, também no último domingo.
Antes da decisão deste
domingo, haverá um jogo
feminino entre a metalúrgica
Jabil e a seleção sorocabana
de futsal. Este ano, o torneio
reuniu 70 equipes.

Homenagem
A Taça Papagaio é promovida pelo Sindicato dos
Metalúrgicos e organizada
pela Juventude Metalúrgica
da categoria.
O torneio também homenageia o dirigente sindical
Reinaldo de Paula Moreni,
o Papagaio, morto em acidente de carro em 2006.

