Assembleia nesta sexta
define critérios do PPR 2011
Uma assembleia na noite
desta sexta-feira, dia 15, na
sede do Sindicato em Sorocaba, vai definir questões estratégicas para os programas
de participação nos resultados (PPR) dos metalúrgicos
de Sorocaba e Região este
ano. A assembleia começa
às 18h e toda a categoria está
convidada.
Temas como valores mínimos de PPR, parâmetros
de metas e indicadores negociáveis, critérios para levar
propostas para votação em
assembleias nas fábricas e
taxa negocial estarão em pauta para votação nesta sexta.
A assembleia também
vai definir qual o grau de
prioridade que o Sindicato
deverá dedicar às negociações de PPR em relação a
outras reivindicações da categoria.
PÁG. 2

Paulo Andrade

Metalúrgicos sindicalizados ou não estão convidados a participar da votação

Durante reunião nesta segunda, 11, diretoria sindical elaborou os critérios de PPR que serão apresentados em assembleia na sexta

Foguinho

Caroline Gáspari

Metalúrgicos de Sorocaba são Vereador Izídio promove debate
eleitos diretores da FEM/CUT sobre asfalto e alagamentos

Alckmin tenta
minimizar
importância
da Região
Metropolitana
Projeto de criação da Região Metropolitana de Sorocaba está pronto para ser
votado na Assembleia Legislativa, mas PSDB agora
sugere que algumas cidades
se organizem em “aglomerado urbano”.
PÁG. 4

Metalúrgicos da
Difran conquistam
melhorias na refeição
Além de melhor qualidade, acordo
sindical garante menor desconto da
refeição para os trabalhadores da
empresa Difran, em Sorocaba. PÁG. 3

A audiência pública na noite desta quarta-feira, dia 13, será na
Câmara Municipal de Sorocaba e moradores de todos os bairros
que sofrem com ruas não-asfaltadas e alagamentos estão convidados para o debate.
PÁG. 4

Foguinho

Três sindicalistas da região de Sorocaba foram eleitos, dia 8, diretores da Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT (FEM). Na foto,
com o microfone, Valmir Marques, de Taubaté, reeleito presidente;
ao lado de João Farani, de Sorocaba, eleito secretário-geral. PÁG. 4

Marcelo Perninha, do CSE na Difran, coordena assembleia na fábrica

Sindicato
envia ‘boletim
eletrônico’ para
cadastrados
no site
O informativo eletrônico é
gratuito e enviado, por e-mail, no mínimo uma vez
por semana para internautas
cadastrados no site do Sindicato. Em poucos meses, a
ferramenta de comunicação
superou mil cadastros. PÁG. 2
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Assembleia nesta sexta vai definir

Pela participação
dos
metalúrgicos
na assembleia nesta sexta, dia 15, já
será possível medir
o interesse da categoria na conquista
de bons acordos de
Programas de Participação nos Resultados (PPR) este
ano.
Afinal, a lei
do
PPR
(Lei
10.101/2.000) apenas dá bases mínimas para o caso de
se estabelecer negociações sobre o
tema. O que determina se o valor será
satisfatório ou não
é a habilidade de
negociação de cada
sindicato e apoio
dos próprios trabalhadores. Mas por
melhor que seja a
capacidade de negociação sindical, ela
se torna insuficiente, diante do patrão,
quando não há mobilização no chão de
fábrica ou nos escritórios das empresas.
Por isso, a participação de todos os
metalúrgicos, sócios
e não-sócios, é fundamental na assembleia às 18h desta
sexta, na sede de
Sorocaba.
Os trabalhadores
que participarem da
assembleia vão decidir os parâmetros de
negociação de PPR

O Sindicato
sabe que um
bom PPR
pode ajudar
no orçamento
familiar. Mas
trata-se de uma
remuneração
variável, de
valor incerto
este ano. Ou seja, as
bases e os limites da
atuação do Sindicato
serão definidos nesta sexta, pela própria
categoria.
Vão estar em pauta assuntos como
valores mínimos de
PPR, critérios para
negociar metas e indicadores, padrões de
propostas que podem
ser levadas para votação em assembleias,
taxa negocial etc.
Outro tema importante que passará por
avaliação da categoria na sexta será qual
o grau de prioridade
que o Sindicato deverá dedicar à PPR
este ano, em relação
às demais reivindicações dos metalúrgicos.
A diretoria do Sindicato sabe que um
bom PPR pode ajudar no orçamento familiar. Mas trata-se
de uma remuneração
variável, de valor in-
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certo, que não é incorporada ao salário
fixo e com o qual
o trabalhador pode
contar, no máximo,
duas vezes por ano.
O PPR não pode,
de forma alguma,
prejudicar lutas por
aumento real de
salários, grade salarial, redução de
jornada, melhores
condições de trabalho, mais empregos
de qualidade (e não
subempregos), proteção à saúde do trabalhador, combate
ao assédio moral e
redução da rotatividade dos postos de
trabalho nas indústrias, entre outros
desafios.
A questão da saúde, principalmente,
está estreitamente
ligada ao PPR, pois
a busca de resultados, impostos pelos
patrões para o pagamento do prêmio,
tem gerado cada
vez mais acidentes
e casos de estresse
nos metalúrgicos,
além de criar um
ambiente individualista, desagregador,
de disputa. O comportamento sociável, coletivo, natural do ser humano,
é deixado de lado
quando o PPR se
sobrepõe às demais
necessidades
dos
trabalhadores.
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critérios de negociação do PPR 2011
Mais de cem membros de comitês sindicais de empresa
(CSE), eleitos pelos
metalúrgicos da região em fevereiro deste
ano, reuniram-se nesta
segunda-feira, dia 11,
para discutir os critérios
de negociação da participação nos resultados
(PPR) da categoria este
ano. A conclusão desse
debate será apresentada
e votada pelos trabalhadores em assembleia
nesta sexta, dia 15, às
18h, na sede do Sindicato em Sorocaba.
Todos os metalúrgicos, sócios e não-sócios, estão convidados
a participar da assembleia. Serão votados
temas estratégicos para
conquistar programas
de participação nos
resultados no maior

Paulo Andrade

Diretrizes

Mais de cem membros de CSE participaram da elaboração da proposta

número possível de fábricas, como valores
mínimos, parâmetros
de metas e indicadores
negociáveis, critérios
para levar propostas
a votação em assembleias, etc.
Também na assembleia desta sexta será
votada a taxa negocial
a ser descontada em
holerite nos casos de
negociações bem-sucedidas para os trabalhadores.

Ainda na sexta,
quem participar da assembleia vai definir
qual o grau de prioridade que o Sindicato
deverá dedicar às negociações de PPR em
relação a outras reivindicações da categoria.
A assembleia é sexta-feira, dia 15, às 18h
em primeira chamada;
e às 19h em segunda
chamada, na sede do
Sindicato dos Metalúrgicos em Sorocaba.

Cadastro de boletim eletrônico
tem mais de mil inscritos
O cadastro do boletim eletrônico do Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba e região,
na página da entidade
na internet (www.smetal.org.br), já conta com
1086 inscritos. Esses
internautas recebem gratuitamente, por email, no
mínimo um informativo
por semana com notícias
da categoria e informações de interesse social.
O boletim eletrônico
Smetal Online começou
a circular em outubro
de 2010 e é enviado de
uma a duas vezes por
semana para os emails

Para se cadastrar basta inserir seu e-mail no campo “ newsletter”

cadastrados.
Para receber gratuitamente o informativo,
basta entrar na página
do Sindicato (www.
smetal.org.br) e escre-

ver seu email no campo identificado como
“newsletter”, na coluna
à direita da página, abaixo do banner da cooperativa de crédito.

Diretoria sindical lamenta chacina no
Rio e defende ações contra bullying
A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba e Região compartilha com toda a sociedade a consternação e
o luto diante da chacina
ocorrida no último dia 7
em uma escola no bairro
Realengo, zona oeste do
Rio de Janeiro.
Wellington Menezes
de Oliveira, 24 anos,
era ex-aluno da escola
e, segundo a polícia,
se suicidou logo após
o atentado, que matou

12 estudantes e deixou
outros 18 feridos. As
vítimas tinham entre 12
e 14 anos.
Para o presidente do
Sindicato, Ademilson
Terto da Silva, nada
justifica o ato bárbaro
e covarde do assassino, mas a sociedade e
as autoridades precisam dar mais atenção
aos casos de bullying
nas escolas. Veículos
de imprensa noticiaram
que Wellington sofria

severas humilhações
de colegas quando estudou na escola em que
cometeu a chacina.
O sindicalista também defende uma
campanha nacional de
desarmamento e critica a “importação” de
comportamentos culturais de outros países,
como os EUA, onde
o bullying é comum e
com freqüência resulta em chacinas como a
que ocorreu no Rio.
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DIFRAN

Trabalhadores conquistam refeição
Os trabalhadores da Difran, usinagem instalada no
bairro Iporanga, em Sorocaba, conquistaram uma redução de aproximadamente
30% no pagamento da refeição fornecida pela empresa.
A partir de agora, cada
um dos 350 funcionários
vai ter descontado apenas
R$ 15,66 por mês de refeição, contra os R$ 23 descontados até então. Além
do desconto, a empresa se
comprometeu a melhorar a
qualidade da comida.
Outra conquista dos trabalhadores foi a redução de
13% no valor do convênio
médico para os dependentes
dos trabalhadores.
Esses benefícios vinham
sendo negociados entre
Sindicato e empresa desde
o final do ano passado. “A
união dos trabalhadores foi

Foguinho

melhor e com desconto menor no holerite

O sindicalista acrescenta
que trabalhadores e empresa continuam com a agenda
de negociações abertas “em

Inglês para crianças
Estão abertas as inscrições
para novas turmas do curso
de Inglês para crianças, na
sede do Sindicato em Sorocaba. Há opções de turmas pela
manhã e à tarde, de segunda
a sexta. A mensalidade para
sócios e dependentes é R$ 60.
A taxa de matrícula é R$ 10.
Mais informações pelo tel:
3013-8252, com Rodrigo; ou
email: ingles.sindicato@globomail.com. Endereço: rua
Júlio Hanser, 140 - 3o. andar
- sala 18

Curso profissionalizante

Metalúrgicos da Difran apoiaram o Sindicato nas negociações sobre refeição

fundamental para se chegar
a esse acordo”, diz o dirigente sindical Alessandro
Marcelo Nunes, o Perninha.

NOTAS RÁPIDAS

busca de outras conquistas
em favor de todos os funcionários”, completa Marcelo.

Estão abertas as inscrições para o curso de auxiliar
administrativo nas sedes de
Sorocaba,
Araçariguama,
Piedade e Iperó. O treinamento tem duração de dois
meses e meio, com carga
horária de 40h. Inscrições
das 9h às 18h. O custo, exclusivamente para sócios e
dependentes, é de duas parcelas de R$ 50, com material
didático incluso. Mais informações: Sorocaba 30168641; Araçariguama 41363840; Piedade 3344-2362 e
Iperó 3266-1888.

Repercussão
O Sindicato tem recebido diversas congratulações
pelo relançamento da revista
Ponto de Fusão, no último
mês de março. Na próxima
edição da Folha Metalúrgica serão publicados trechos
dos comentários de lideranças políticas e sindicais e de
leitores de diversas regiões
sobre a revista. O metalúrgico que não recebeu a revista na fábrica pode pegar seu
exemplar, gratuitamente, nas
sedes do Sindicato.
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Saúde pública
Diversos sindicatos de
trabalhadores filiados à CUT
na região de Sorocaba, inclusive metalúrgicos, participaram, no dia 7, de um ato público na cidade, em frente ao
Conjunto Hospitalar, contra
as suspeitas de privatização
de leitos do SUS pelo governo do estado de São Paulo.
O ato local fez parte de uma
série de manifestações que
aconteceram, na mesma data,
em várias cidades do país no
Dia Mundial da Saúde.

Prouni Municipal
No próximo dia 18, a proposta do Programa Universidade para Todos de Sorocaba
(Prouni Municipal) será discutida em audiência pública
na Câmara Municipal, a partir das 19h. A iniciativa partiu do vereador Izídio (PT) e
conta com o apoio do DCE
da Uniso. Participarão do debate pais, alunos, faculdades
e universidades de Sorocaba
interessados no Programa.
A União Estadual e a União
Nacional dos Estudantes
(UEE e UNE) já confirmaram presença.

Cipa na Honeywell
A diretoria do Sindicato
dos Metalúrgicos parabeniza os trabalhadores da Honeywell (Jurid) pela expressiva participação na eleição,
dia 7, que escolheu seus novos representantes na CIPA.
Os titulares eleitos foram:
Gilliard de Oliveira Borges,
Ryzard W. Junior, Nilton
Carlos Pascoal e Nanci Bueno Tarcitan. Os suplentes
são: Isael Gonçalves, Juliano
Aparecido e Nelci Fernando
Veloso.

‘Neco Mineiro’
Os aventureiros Jesus
Vicente e Reinaldo Oliveira
partiram no último dia 9 do
centro de Sorocaba com destino a Canudos, cidade histórica baiana. Esta é a quarta
aventura do gênero da dupla,
que leva o nome de Caminhada Neco Mineiro, em homenagem ao caboclo Manoel
Moreira Castilho, avô paterno do jornalista Vicente. Em
12 dias, os dois contarão com
caronas para percorrer mais
de 2,5 mil quilômetros de
viagem. Acompanhe o dia-a-dia da Caminhada no www.
caminhadasnecomineiro.
com.br

Metalúrgicos reelegem Biro-Biro
como presidente da FEM/CUT-SP
Valmir Marques da Silva, o Biro-Biro, foi reeleito, na última sexta-feira
(8), presidente da Federação dos Sindicatos Metalúrgicos da CUT-SP pelos
170 delegados e delegadas
que participaram desde
quarta, dia 6, do 6º Congresso da FEM, realizado
em Atibaia. A região de
Sorocaba participou com
20 delegados (as) eleitos
em assembleia local.
Biro-Biro é metalúrgico de Taubaté. O vice-presidente é Marcos Aparecido Ferraz, do sindicato
em Salto. Para a secretaria
geral foram eleitos João de
Moraes Farani, de Sorocaba; e José Carlos da Silva,
de Cajamar. A tesouraria
ficou com José Paulo Nogueira, do sindicato dos
metalúrgicos do ABC.

Além de João Farani, o
Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região
também está representado
na direção da FEM por
Adenilton Alves Berto
(Bolacha) e Ruth Fabiana
de Oliveira Cortinove.
O congresso da FEM
aprovou mudanças na estrutura organizacional da
Federação, criando as Secretarias da Juventude e de
Saúde e Meio Ambiente.
Os novos diretores são Luciano da Silva (Pindamonhangaba) e Nilson Coutinho (Taubaté).
Também durante o Congresso foram aprovadas as
lutas prioritárias dos metalúrgicos da CUT no estado
para os próximos três anos.
Confira a relação de prioridades no site www.smetal.
org.br

Foguinho
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Valmir Marques foi reeleito para seu segundo mandato à frente da Federação

Vereador Izídio realiza audiência para
discutir falta de asfalto e enchentes
A falta de asfalto em diversas ruas e as enchentes
que ocorrem todos os anos
em bairros de Sorocaba serão
discutidas nesta quarta-feira,
dia 13, a partir das 19h, na
Câmara, durante a audiência
pública ‘Urbanização é para
a cidade toda’. A iniciativa é
do vereador metalúrgico Izídio de Brito (PT).
Com a discussão, que
contará com a participação de
moradores que residem em
locais sem asfalto e que são

atingidos pelas enchentes, o
petista pretende dar voz à população. “O Poder Executivo
precisa saber de fato o que
significam esses problemas
na vida das pessoas, para,
quem sabe, dar alguma prioridade”, afirma, ressaltando a
importância da participação
popular na audiência.
Na audiência, Izídio pretende cobrar dos representantes da prefeitura um calendário de ações e obras para os
locais apresentados.

Governador quer reduzir região
metropolitana a aglomerado urbano
As declarações feitas
pelo governador Alckmin
(PSDB), no último dia 6,
sobre o projeto que cria o
Aglomerado Urbano de
Sorocaba foram consideradas infelizes pelo vice-presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos e vereador de
Sorocaba, Izídio de Brito
(PT).
Para ele, seria impres-

cindível o empenho do governador e do prefeito Vitor
Lippi, ambos PSDB, para
a aprovação da região metropolitana. “Os projetos
não são excludentes e o da
Região Metropolitana está
pronto para ser votado. Não
podemos permitir que sejamos afetados por birra política”, ressalta.
O deputado Hamilton

Pereira (PT), autor do projeto da Região Metropolitana, afirma que lutará pela
conquista de um nível de
organização que permita o
acesso a instrumentos mais
avançados de planejamento, “o que, ao que a nosso
ver, se adéqua mais à nossa
proposta, já que o Aglomerado é um tipo menos complexo de organização”.

o portal do metalúrgico
de Sorocaba e região

