Eleições sindicais começam dia 23

Foguinho

Nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro metalúrgicos
sindicalizados de 51 fábricas e também os aposentados
da categoria escolhem seus representantes nos comitês
sindicais de empresa (CSEs). Caderno especial nesta

edição traz o roteiro das urnas eleitorais e dicas para
o eleitor. Em março acontece o segundo turno das
eleições, que vai escolher a direção executiva e outros
cargos da diretoria.
PÁGs. 3 à 6

Sindicato e Flex negociam
finais de semana livres

Inconformados com excesso de trabalho aos sábados e domingos, trabalhadores se mobilizam e aprovam comunicado de greve

Depois de intensa mobilização dos trabalhadores,
que possibilitaram várias
ações sindicais, a Flextronics aceitou iniciar negociações para que os funcionários tenham folgas nos
finais de semana. A primeira reunião sobre o assunto
acontece nesta sexta, dia 18,
às 9h, na sede do Sindicato
em Sorocaba.
A empresa de eletroeletrônicos tem exigido que os
trabalhadores cumpram jornada todos os sábados, no
caso do primeiro e segundo
turnos, e aos domingos, no
caso do terceiro turno.
Somada a essa jornada de trabalho extrema, as
pressões internas têm aumentado a insatisfação dos
trabalhadores, a maioria
mulheres e jovens. PÁG. 8

Coel deixa São Roque e culpa prefeitura Sem chefe Azedo, melhora
o clima na Martins & Martins

Foguinho

A fabricante de controles elétricos Coel, instalada
em São Roque há mais de
30 anos, vai deixar a cidade. Os diretores da empresa
alegam falta de incentivos
da prefeitura. A fábrica vai
se instalar na zona franca de
Manaus (AM).
A Coel emprega aproximadamente 70 trabalhadores. O Sindicato dos Metalúrgicos negocia um pacote
de benefícios para os funcionários.
PÁG. 7

João de Moraes Farani lidera manifestação em frente ao portão da empresa

As brutalidades praticadas por um chefe, conhecido como Ezequiel Azedo,
na Martins e Martins, em
Araçariguama, resultaram
em protestos dos trabalhadores na fábrica. Diante da
pressão, o chefe não aparece na fábrica há cerca de
uma semana. Com isso,
segundo dirigentes sindicais, o ambiente de trabalho

melhorou. Os funcionários
prometem parar a produção
se o chefe voltar.
PÁG. 8

Secretária promete
Clube terá 2º Grito de Carnaval neste sábado
divulgar em março déficit
de creches em Sorocaba
Falta de vagas em creches foi debatida
durante audiência pública organizada pelo
vereador Izídio de Brito (PT) na última
segunda-feira, dia 14, na Câmara Municipal.
PÁG. 2

Devido ao sucesso do Grito de Carnaval no clube dos metalúrgicos, no final de
janeiro, o Sindicato realiza neste sábado,
dia 19, a segunda edição do evento.
O baile começa às 22h e será animado
pela banda Savana. A entrada será gratuita para sócios do Sindicato e dependentes.
Convites para não-sócios estão à venda.
PÁG. 2
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Nos próximos
dias 23, 24 e 25
acontecem o primeiro turno das
eleições da categoria metalúrgica em
Sorocaba e toda a
região. Nesta fase
eleitoral – primeiro
turno – os trabalhadores de cada fábrica onde há candidatos ao CSE (Comitê
Sindical de Empresa) irão eleger os
dirigentes sindicais
que vão integrar a
diretoria plena do
Sindicato.
Ao todo são 131
candidatos
espalhados por mais de
cinqüenta comitês
de empresa, além
de um CSE formado por metalúrgicos
aposentados.
Somente
nos
dias 23, 24 e 25
de março haverá a
eleição de segundo
turno, quando serão
eleitos a diretoria
executiva, o conselho da direção,
o conselho fiscal e
suplentes.
Esses
candidatos já deverão ter sido eleitos
no primeiro turno.
Todos os metalúrgicos que tenham no mínimo
três meses de associado ao Sindicato

Um modelo
democrático,
transparente
e responsável
por inúmeros
avanços
conquistados
pela categoria
nos últimos
anos.
terão direito a voto.
E todos esses trabalhadores devem ir às
urnas.
Mesmo não havendo oposição em
praticamente todas
as fábricas, é muito
importante que o trabalhador vote.
Quanto mais votos seu representante
sindical tiver, mais
forte, mais representativo ele poderá ser
ao longo do seu mandato, que será de três
anos, conforme regimento do Sindicato.
Além de dar respeitabilidade ao seu
representante sindical, uma votação expressiva mostra que
a categoria está engajada; que ela confia e apoia as ações
do Sindicato.
Um bom comparecimento às urnas
nestas eleições sindicais também vai,
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mais uma vez, confirmar o grau de politização que a categoria metalúrgica
tem. Uma categoria
que atuou significativamente na derrubada da ditadura
militar, na reabertura política do Brasil
nos anos 80 e que
elegeu, inclusive,
um presidente da
República recentemente.
Somente em Sorocaba e região o
nosso Sindicato representa uma categoria de mais de 40
mil trabalhadores.
Esse número aumenta ainda mais a
responsabilidade de
cada companheiro,
tanto no trabalho,
quanto na sociedade.
Esses são apenas
alguns dos motivos
que devem levar
você, trabalhador,
a comparecer às urnas nos próximos
dias 23, 24 e 25 e a
participar de mais
um processo eleitoral da entidade. Um
modelo democrático, transparente
e responsável por
inúmeros avanços
conquistados pela
categoria nos últimos anos.
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Metalúrgicos de Sorocaba e Região
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Vamos às urnas

Sindicato promove segundo
grito de carnaval no Clube

Primeiro grito de carnaval deste ano reuniu mil pessoas no clube de campo

Depois do sucesso
do primeiro grito de
carnaval realizado na
sede do clube de campo da categoria, no
Éden, em Sorocaba, o
Sindicato promove o
segundo baile pré-carnavalesco no próximo
dia 19.
O baile, como na
edição anterior, vai começar às 22h do sábado
e terminar às 5h da madrugada do domingo.

Além dos sócios e
dependentes da categoria, que terão entrada
gratuita, os trabalhadores metalúrgicos não-sócios ou empregados
em outras categorias
também poderão participar. Nestes casos a
entrada custará R$ 5
para mulheres e R$ 10
para homens.
A animação será
da banda Savana e do
quarteto Sidney, San-

tiago, Juliano e Lucas
do Teclado.
A primeira edição
do grito de carnaval da
categoria, no último dia
29, reuniu aproximadamente mil pessoas.
O clube prepara,
também, a programação
de carnaval, que deverá
contar com cinco bailes
e duas matinês.
Mais informações
pelo telefone 32253377.

Vereador critica morosidade
na regularização fundiária
O vereador metalúrgico Izídio de Brito
(PT) usou a tribuna da
Câmara Municipal na
sessão da última terça-feira (15) para criticar
a prefeitura de Sorocaba pela morosidade
no programa de Regularização Fundiária do
município.
O parlamentar disse que a prefeitura tem
falado muito em regu-

larização, mas que na
prática nada está sendo feito. Ele elencou
problemas em nove
bairros, cujas áreas já
foram declaradas de
interesse público, “mas
até agora nada saiu do
papel. Para se ter uma
ideia, o [bairro] Cedrinho tem 34 anos e até o
momento não é regularizado”, critica.
No último dia 11

o vereador participou
de um ato dos moradores dos bairros Cedrinho, Santo André 2,
Iporanga, São Bento
2, Jacutinga, Itanguá,
Tulipas, Habiteto, Vila
Helena, Colonial, Jardim Real e Mineirão.
Inconformados com
a situação, eles foram
até ao Paço cobrar o
andamento do programa de regularização.

Secretária promete dizer quantas crianças
estão sem creche até o fim de março
Tudo indica que
o número de falta de
vagas em creches de
Sorocaba será apresentado no próximo
dia 31 de março. A
garantia foi dada
pela secretária de
educação do município, Maria Teresinha
Del Cístia, na audiência pública realizada pelo vereador
metalúrgico Izídio de
Brito (PT), no último
dia 14.

Segundo Izídio, o
levantamento é necessário para que se criem
medidas a curto, médio e longo prazo. Para
ele, a apresentação
tanto dos dados, quanto das informações
sobre a programação
do governo municipal
referente à quantidade
de vagas são tardias,
tendo em vista suas
necessidades.
O inciso III do art.
140 da Lei Orgânica

da cidade diz que
o município deverá
manter “o atendimento em creche de
pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de
idade, promovendo suas instalações
e regulamentando
seu funcionamento,
sempre com participação e fiscalização
da comunidade”, “o
que não vem sendo
feito até então”, enfatiza Izídio.
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Eleição metalúrgica terá
urnas fixas e itinerantes

Na próxima semana, dias 23, 24 e 25,
haverá eleição metalúrgica para escolha
dos comitês sindicais de empresa (CSE) em
51 fábricas e no comitê dos aposentados. A
eleição acontece a cada três anos e define o
grau de representação e organização sindical da categoria.
Nas próximas páginas, o metalúrgico

poderá ler o roteiro completo das urnas de
votação. Haverá urnas fixas nas maiores empresas e na sede do Sindicato, além de urnas
itinerantes nas fábricas de menor porte.
O leitor também poderá conferir, neste
caderno, quem tem direito ao voto no primeiro turno das eleições metalúrgicas, dicas
de como votar corretamente, porque a vota-

ção tem como base o CSE, entre outras informações eleitorais.
O especial também destaca a importância
de todo eleitor exercer seu direito, ainda que
não haja disputa de chapas na fábrica onde
trabalha, pois o não comparecimento às urnas prejudica o processo eleitoral, enfraquece o candidato e fortalece o patrão.
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Veja na tabela a seguir as datas, horários, números de
mesas e urnas para a votação da eleição em cada comitê
Nº MESA

Nº URNA

1

1

Sócios Aposentados (votação: sede do Sindicato/Sorocaba) 23, 24 e 25/fev

3

3

Schaeffler do Brasil - F à M

4

4

Schaeffler do Brasil - N à Z

5

5

ZF do Brasil Ltda - A à J

6

6

ZF do Brasil Ltda - K à Z

7

7

Flextronics International Tec - A à J

8

8

Flextronics International Tec - K à Z

9

9

Tecsis -Tec. Sistemas - A à I

10

10

Tecsis -Tec. Sistemas - J à Z

11

11

Enertec do Brasil ltda

12

12
13
14
12
13

Bardella S/A Ind Mecânicas
Cooper Tools Industrial
Emerson Proc Management Ltda
Bardella S/A Ind Mecânicas
Cooper Tools Industrial

17
18
19
17
18

Wobben Windpower Ind Com
Dana Indústrias Ltda
Sider. Jimenez Ind. Com. Ltda
Wobben Windpower Ind Com
Dana Indústrias Ltda

2

13

14

15

2

15
16
15
16

20
21
22
23
20

EMPRESA

Schaeffler do Brasil - A à E

ZF Sistemas de Direção Ltda
ZF do Brasil Divisão Lemforder
ZF Sistemas de Direção Ltda
ZF do Brasil Divisão Lemforder

YKK do Brasil Ltda - Div Ziper
Index Tornos Automáticos Ltda
Commescop - Cabos do Brasil Ltda
YKK do Brasil Ltda - Div Mecânica
YKK do Brasil Ltda - Div Ziper

DIA / VOTAÇÃO

Fonte: Coordenação Eleitoral 2011

HORÁRIO/VOTAÇÃO
Das 08:00 às 18:00

23 e 24/fev
25/fev

Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 18:00

23 e 24/fev
25/fev

Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 18:00

23 e 24/fev
25/fev

23 e 24/fev
25/fev
23 e 24/fev
25/fev
23 e 24/fev
25/fev
23 e 24/fev
25/fev
23 e 24/fev
25/fev
23 e 24/fev
25/fev
23 e 24/fev
25/fev

Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 18:00

Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 18:00
Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 18:00
Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 18:00
Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 18:00
Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 18:00
Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 18:00
Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 18:00

23/fev
24/fev
25/fev
25/fev
25/fev

Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 24:00
Das 07:00 às 10:00
Das 10:00 às 14:00
Das 14:00 às 18:00

23/fev
24/fev
25/fev
25/fev
25/fev

Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 12:00
Das 06:00 às 12:00
Das 13:00 às 18:00

23/fev
24/fev
25/fev
25/fev

23/fev
24/fev
24/fev
25/fev
25/fev

Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 12:00
Das 13:00 às 18:00

Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 10:00
Das 10:00 às 24:00
Das 06:00 às 15:00
Das 15:00 às 18:00
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não deixe de comparecer às urnas para eleger
os representantes do CSE em sua empresa.
PARTICIPE!
Nº MESA

Nº URNA

16

17

18

19

20

21

22

23

24

EMPRESA

DIA / VOTAÇÃO

24
25
24
26
25

Metso Brasil Ind. Ltda - fundição
Metso Brasil Ind. Ltda - equipamentos
Metso Brasil Ind. Ltda - fundição
Nova Tamboré Com. Alum. Ltda
Metso Brasil Ind. Ltda - equipamentos

23/fev
24/fev
24/fev
25/fev
25/fev

Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 19:00
Das 19:00 às 24:00
Das 06:00 às 10:00
Das 10:00 às 18:00

30
31
32
30
31
32

Prysmian Telecomunicações
Prysmian Energia Cabos Sist.
SPF - Soc. Prod. Fibras Óticas
Prysmian Telecomunicações
Prysmian Energia Cabos Sist.
SPF - Soc. Prod. Fibras Óticas

23 e 24/fev
23 e 24/fev
23 e 24/fev
25/fev
25/fev
25/fev

Das 06:00 às 10:00
Das 10:00 às 16:00
Das 16:00 às 24:00
Das 06:00 às 10:00
Das 10:00 às 18:00
Das 14:00 às 18:00

23/fev
24/fev
24/fev
25/fev
25/fev

Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 15:00
Das 15:00 às 24:00
Das 06:00 às 15:00
Das 15:00 às 18:00

27
28
27
29
29
28

33
34
35
36
37
38
39
39
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Difran Indústria e Com. Ltda
Tecnomecanica Pries
Difran Indústria e Com. Ltda
Saturnia Sist. Energia Ltda
Saturnia Sist. Energia Ltda
Tecnomecanica Pries

Edsha do Brasil Ltda
Belmetal Indústria e Com. Ltda
Moto Peças Transmissões S/A
AlliedSignal Automotive Ltda

Tecforja Ltda
Telcon Fios e Cabos -Telecom. S/A
CNH Latino América Ltda
CNH Latino América Ltda
Telcon Fios e Cabos -Telecom. S/A
Aços Villares S/A
Metalac SPS Ind. Com. Ltda
Etirama Ind de Maq. Ltda
Met. Barros Monteiro Ltda

Syl Indust. Automotivo - Sorocaba
Iperfor Ind. Ltda
Muller Forjados Ltda
Lupatech S/A
Gerdau Aços Longos S/A
Metalplix Imp. Exp. Ltda
VMX do Brasil Ind e Com. Ltda
VTL Indúsrtria Metalúrgica Ltda

Metalur Brasil Ind. Com. Ltda
Metalur Brasil Ind. Com. Ltda - filial
Met. Martins & Martins Ind Com
Metalúrgica Vicfer Ltda
Metalúrgica Metalvic Ltda
Saboo Serviços e Usinagen Ltda

23/fev
23/fev
24/fev
24/fev
25/fev
25/fev

23/fev
24/fev
24/fev
25/fev

23/fev
24/fev
25/fev
25/fev
23/fev
24/fev
25/fev
25/fev
23/fev
24/fev
24/fev
25/fev
23/fev
23/fev
24/fev
25/fev
25/fev
25/fev

HORÁRIO/VOTAÇÃO

Das 06:00 às 24:00
Das 13:00 às 17:00
Das 06:00 às 24:00
Das 13:00 às 17:00
Das 06:00 às 12:00
Das 12:00 às 18:00

Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 10:00
Das 10:00 às 24:00
Das 06:00 às 18:00

Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 15:00
Das 15:00 às 18:00
Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 15:00
Das 15:00 às 18:00
Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 15:00
Das 15:00 às 24:00
Das 06:00 às 18:00

Das 06:00 às 14:00
Das 14:00 às 24:00
Das 06:00 às 24:00
Das 06:00 às 10:00
Das 10:00 às 14:00
Das 14:00 às 18:00
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Quem vota no
primeiro turno
No primeiro turno das
eleições sindicais metalúrgicas — dias 23, 24 e 25 de
fevereiro — haverá votação
somente nas 51 empresas
onde há candidatos a membros de Comitês Sindicais de
Empresa (CSE). Além disso, haverá também eleição
para o Comitê Sindical dos
aposentados, totalizando 52
CSEs.
Todos os metalúrgicos

sócios do Sindicato há pelo
menos três meses, nas fábricas onde há eleição de CSEs,
terão direito a voto. Os nomes dos eleitores constarão
em listagens disponíveis
junto às mesas coletoras de
votos (veja roteiro de urnas
Pags 4 e 5).
Para votar, basta apresentar o cartão do metalúrgico (cartão do Sindicato) ou
mesmo o RG.

A coordenação eleitoral
estima que aproximadamente 15 mil metalúrgicos da
região estão aptos a votar no
primeiro turno.
Eleitos, todos os integrantes de CSE farão parte
da Diretoria Plena do Sindicato, que se reúne a cada
dois meses para analisar a
atuação sindical e deliberar sobre melhorias e novas
prioridades.

2º turno em março
Já no segundo turno das eleições, com votação
dias 23, 24 e 25 de março, os membros do CSE vão
se organizar em chapa de 27 integrantes. Nessa etapa, todos os metalúrgicos sindicalizados da região,
de todas as fábricas, terão direito a voto para definir
os componentes da Diretoria Executiva, conselheiros e suplentes.
O mandato de todos os sindicalistas eleitos, nos
dois turnos, é de três anos.

O ‘X’ é na chapa, não no candidato
O voto na eleição sindical, por definição jurídica, não é no indivíduo, mas sim na
chapa (conjunto de candidatos que compartilham a mesma plataforma de atuação).
Essa informação é importante na hora de assinalar seu voto na cédula de papel.
A cédula eleitoral trará os nomes dos candidatos, mas o ‘X’ deverá ser assinalado
no quadrado correspondente à Chapa.
Em resumo: o ‘X’ não é no candidato, mas sim na chapa da qual ele é integrante.

Importância do voto
Mesmo nos casos de eleição de chapa única, o comparecimento do eleitor às urnas é fundamental. Cada voto
aumenta a representatividade do sindicalista eleito. E essa
transferência de confiança, do trabalhador para o candidato,
é indispensável para o dirigente sindical se posicionar durante as negociações com o patrão.
Portanto, a direção sindical conta mais uma vez com a
tradicional consciência cidadã do metalúrgico e pede que
todos os eleitores compareçam às urnas.

CSE: modelo avançado
O modelo de eleição dos
metalúrgicos de Sorocaba,
que tem como base os comitês sindicais de empresa
(CSE), é considerado pela
CNM/CUT como um dos
mais avançados e democráticos do país. Ele permite a
eleição de um número de

Evolução
Na primeira eleição local de Comitê Sindicais de Empresa,
em 2002, foram eleitos 53 metalúrgicos em 25 CSEs.
Na eleição seguinte, em 2005, o número subiu para 77
dirigentes em 42 CSEs. Já em 2008, 100 sindicalistas foram
eleitos em 49 comitês. Nestas eleições, serão eleitos 131
integrantes de 52 comitês sindicais.
No ramo metalúrgico, além de Sorocaba, também realizam
eleições de CSEs o sindicato do ABC, de Salto e de Taubaté
(todos filiados à CUT).

representantes sindicais bem
maior do que as votações tradicionais.
Na eleição convencional, um número sempre fixo
de candidatos (cerca de 30)
formam chapas para disputar as eleições. Dessa forma,
trabalhadores de apenas uma

pequena parcela de empresas
conta com representantes na
direção sindical.
No formato CSE, pode
haver representação sindical na empresa sempre que
houver organização dos trabalhadores e pedido de realização de eleições locais.
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Coel deixa São Roque e Sindicato
negocia benefícios para trabalhadores
A direção do Sindicato e
uma comissão de trabalhadores começaram nessa terça-feira (15) a negociar um
pacote de benefícios com a
Coel, fabricante de controles elétricos para automação
industrial, instalada no município de São Roque, em
virtude do fechamento da
unidade.
Entre os benefícios pleiteados está a cessão de 8
meses de convênio médico,
cesta básica e garantia de
pagamentos de todos os direitos trabalhistas, além de
um bônus de R$ 2,5 mil por
trabalhador.
A desativação da empresa deve começar em março
e terminar em abril.
No último dia 10, devido
a boatos de fechamento da
fábrica, o Sindicato promoveu uma paralisação na fábrica. Após o ato a empresa
se reuniu com o Sindicato e
confirmou a saída.
A fábrica, que emprega

Foguinho

Empresa diz que deixa o município porque não recebe incentivo da Prefeitura de São Roque

Após boatos sobre fechamento, trabalhadores param a fábrica, que revela mudança para Manaus

70 trabalhadores, vai deixar
a cidade para se instalar na
zona franca de Manaus.
Segundo a empresa, o
motivo da mudança é a falta
de incentivos fiscais da prefeitura do município.

Com os incentivos da
zona franca, a empresa diz
que uma peça que custa
1,6 dólares em São Roque,
vai custar apenas 1,10 dólares em Manaus, redução
de custo de aproximada-

mente 40%.
A Coel tem quatro unidades e a fábrica de São Roque
foi construída em 1981. Em
2003 o grupo inaugurava
sua quarta unidade, já na
zona franca de Manaus.

ra proporcione um melhor
atendimento aos trabalhadores.
As empresas já apresentaram o novo plano de
saúde ao Sindicato e esta

semana estão fazendo a
apresentação aos funcionários.
“O Sindicato espera que
a troca traga benefícios. Se
isso não ocorrer, vamos co-

brar a empresa. Não vamos
aceitar mudanças para piorar ou para ficar na mesma
coisa de antes”, diz o dirigente sindical João Evangelista de Oliveira.

NEGOCIAÇÕES

Satúrnia deve apresentar proposta
de grade salarial ainda esta semana
“Esperamos que até
esta sexta ela [empresa]
mostre o levantamento e
a proposta para que possamos dar continuidade às
negociações”, diz o dirigente sindical Alex Sandro
Fogaça.
Assim que a proposta
for apresentada, o Sindicato a levará para que os trabalhadores dêem a palavra
final. “Eles [trabalhadores] quem vão decidir se
aprovam ou se rejeitam”,
completa Alex.

A revista Ponto de Fusão
tem a finalidade de levar à
categoria e a seus familiares
informações mais aprofundadas, com reportagens mais
amplas, coisa que a Folha Metalúrgica não permite devido
ao seu formato.
“Sempre defendemos uma
comunicação mais ampla com
os trabalhadores. A revista tem
essa finalidade: tratar de assuntos mais abrangentes pelo
viés da classe operária, mas
sem ser apenas reportagens
ligadas ao chão de fábrica”,
diz Ademilson Terto da Silva,
presidente do Sindicato.

PPR na Kyocera
Em assembleia realizada
no último dia 4, os metalúrgicos da Kyocera aprovaram
a proposta do Programa de
Participação dos Resultados
de 2011. O benefício equivale a 120% do salário, que,
em média, resultará em R$
2.000, por trabalhador. O pagamento do PPR aos cerca
de 130 trabalhadores ocorrerá em 15 de abril. Na negociação entre o sindicato e a
diretoria da empresa também
foi aprovado o calendário
anual de dias pontes.

PPR na Pirobat

Foguinho

De acordo com negociação sindical, a Satúrnia deve apresentar ainda
esta semana uma planilha com todas as distorções salariais dentro da
empresa e, ao mesmo
tempo, apresente, também, proposta para corrigir estas defasagens.
O prazo para que a
empresa entregue esse
levantamento foi negociado entre fábrica, Sindicato e trabalhadores
no último dia 27.

O departamento de imprensa do Sindicato está produzindo a revista Ponto de
Fusão, que deverá circular
nas próximas semanas junto
à categoria em todos os municípios que integram a base
territorial do Sindicato.
Além de uma prestação
de contas das atividades desenvolvidas pela atual diretoria, a publicação também vai
abordar vários temas como
redução de jornada de trabalho, parque tecnológico de
Sorocaba, compra direta da
merenda escolar, etc.

Ponto de Fusão 2

Sindicato quer melhora com novo plano de saúde
O Sindicato espera que
o novo plano de saúde –
Unimed - que a ZF do Brasil, Lemforder e Sistemas
estão oferecendo aos trabalhadores a partir de ago-

Ponto de Fusão

Dirigente sindical Alex Sandro conversa com trabalhadores na porta da fábrica

O sindicato também
informa aos funcionários
que os problemas referen-

tes ao fundo de garantia
dos trabalhadores já foram negociados.

Os trabalhadores da Pirobat, empresa instalada no
parque industrial de Pilar do
Sul, conquistaram este ano,
pela primeira vez, o direito a
receber o Programa de Participação nos Resultados (PPR).
“Os trabalhadores estão de parabéns por esta conquista. Há
muitas pendências a se resolver na fábrica e a conquista do
PPR mostra que a união deles
[funcionários] é de extrema
importância para se avançar
em conquistas”, diz o dirigente
sindical Geraldo Pinto de Camargo Filho.
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Casa Própria
Uma parceria entre o Sindicato e a imobiliária Lema
Imóveis vai dar aos metalúrgicos sindicalizados isenção
do Imposto sobre Transação
de Bens Imóveis (ITBI) e o
registro da escritura na compra de uma casa no condomínio Terra Nova, localizado na
zona oeste da cidade. Os benefícios somam aproximadamente R$ 5 mil. A imobiliária
ainda se compromete a repassar 1% do valor da venda do
imóvel ao Banco de Alimentos de Sorocaba.

Casa Própria 2
Os imóveis - casas térreas estão prontos para morar e podem ser financiados em até 360
meses pela Caixa Econômica
Federal, Santander ou consórcio Rodobens. As casas, com
dois ou três dormitórios, custam a partir de R$ 129 mil.
Há plantão na sede do Sindicato em Sorocaba - rua Júlio
Hanser, 140, Lajeado - das 9h
às 18h, nas quartas e sextasfeiras. Mais informações pelos
telefones (15) 3011-3035 ou
3019-0470.

Sorteio da colônia
Nesta sexta-feira (18), às
19h, na sede do Sindicato em
Sorocaba, haverá sorteio de vagas para as pessoas que se inscreveram para ocupar a colônia
de férias da categoria ao longo
do mês de março. O sorteado
precisa estar presente para ter
direito à vaga.
Para ocupação da colônia
no mês de abril, as inscrições
ficarão abertas entre 1° e 15 de
março. A data do sorteio ainda
não está definida. Mais informações pelo telefone 33345402, com Bete.

Auditoria na Saúde
O PT de Sorocaba protocolou no último dia 15, junto ao
Ministro da Saúde, Alexandre
Padilha, um pedido de auditoria quanto ao “uso dos recursos próprios do Município,
bem como das transferências
constitucionais” realizadas nos
últimos oito anos à municipalidade.
Segundo o presidente do
partido, José Carlos Triniti Fernandes, a iniciativa se deveu a
declarações do Secretário de
Saúde, Milton Palma, de que o
Ministério não vinha cumprindo suas responsabilidades.

FLEXTRONICS

Reunião nesta sexta discute redução
de jornada nos finais de semana
Além do excesso de trabalho aos sábados e domingos, fábrica limita tempo de ir ao banheiro
Nesta sexta-feira (18) o
Sindicato dos Metalúrgicos
e a Flextronics promovem
a primeira reunião para se
discutir a diminuição da jornada de trabalho nos fins de
semana. O encontro será às
9h na sede do Sindicato, em
Sorocaba.
A gigante do ramo de
eletroeletrônicos, que emprega mais de 5 mil pessoas
em Sorocaba, é uma das fábricas que mais exige trabalho aos sábados e domingos
na região.
Além disso, a empresas
faz forte pressão sobre os
funcionários. “O ritmo na linha de produção é desumano. A pressão é tanta que os
trabalhadores têm limitação
até para irem ao banheiro”,
critica o dirigente sindical
Alex Sandro Fogaça.
Podem parar
No último dia 9 os trabalhadores participaram de

Foguinho

NOTAS RÁPIDAS

Pressão na linha de produção é tanta que funcionários são impedidos até de ir ao banheiro

três assembleias na porta da
fábrica. Nas paradas, que
duraram em média uma hora
na entrada de cada turno,
os trabalhadores aprovaram
um comunicado de greve
como forma de pressionar a
empresa a abrir negociação,

principalmente para se reduzir o trabalho nos fins de
semana.
Na última quinta (10)
houve o primeiro encontro
de uma série de três reuniões
que deverão acontecer até o
fim deste mês.

O Sindicato têm o objetivo de construir uma proposta
ampla que será apresentada
aos trabalhadores em breve.
Caso a pressão continue
e as negociações não avancem os trabalhadores podem
parar.

Trabalhadores suspendem chefe Azedo
Os funcionários da empresa Martins & Martins,
em Araçariguama, “suspenderam” o encarregado Ezequiel, conhecido com Azedo
pelo seu mau humor e desrespeito com que trata os subordinados.
Cansados de serem humilhados pelo chefe Azedo, os
trabalhadores se rebelaram
contra ele. Para contemporizar, a empresa o transferiu
para o turno da tarde, mas
dois dias depois o pessoal da
tarde também se rebelou contra o encarregado.
Desde a última semana
Azedo não apareceu mais na

fábrica, “mas pelo que sabemos, ele não foi mandado
embora. Dizem que daqui
uns 15, 20 dias estará de volta”, conta o dirigente sindical
Jurandir Pereira de Souza.
Jurandir acrescenta que
Azedo, além de desqualificar o serviço dos subordinados, também faz terror
dizendo que “pode ferrar
qualquer um” e que “se eu
mandar sete embora o resto
fica calado”.
“Mas aqui ele não volta
mais. Os trabalhadores estão
mobilizados e se a empresa
o trazer de volta, a fábrica
para”, avisa Jurandir.

Trabalhadores colocaram o chefe azedo na corda bamba
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