
Metalúrgicos definem critérios  
para negociar PPR em 2011

Trabalhadores aprovaram em assembleia realizada no último dia 15, na sede do Sindicato em Sorocaba, os critérios para as negociações de PPR ao longo deste ano
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da na sede do Sindicato, 
em Sorocaba, no último 
dia 15, os metalúrgicos 
debateram e definiram os 
critérios que deverão nor-
tear as negociações de PPR 
(Programa de Participação 
nos Resultados) ao longo 
de 2011.

O primeiro e um dos 
mais importantes critérios 
definidos foi a criação de 
comissão interna em todas 
as fábricas, com a partici-
pação direta do Sindicato, 
para representar os demais 
trabalhadores nas nego-
ciações junto à direção de 
cada empresa.

Ao todo os metalúrgi-
cos definiram 15 itens que 
deverão balizar todas as 
negociações de PPR em 
todas as fábricas ao longo 
deste ano. PÁG. 3

Começa nesta quarta, 27, em Guarulhos, o 8° Congresso Nacional da 
CNM (Confederação Nacional dos Metalúrgicos) da CUT, que terá o tema: 
“Organização Sindical e Desenvolvimento Sustentável”. Uma delegação 
com 30 metalúrgicos de Sorocaba e região participará do evento, que vai 
eleger nova diretoria da CNM e elaborar os planos de luta da categoria para 
os próximos três anos.

8° Congresso da CNM/CUT define 
planos de lutas dos próximos 3 anos

Milton Palma deixou a secretária de saúde de Sorocaba no dia 20, depois 
que se descobriu que ele é sócio em 3 hospitais psiquiátricos da região. Os 
estabelecimentos estão sob suspeita de mau atendimento e sendo investigados 
por uma comissão especial da Câmara de Sorocaba, presidida pelo vereador 
Izídio de Brito (PT). A UFScar aponta uma morte a cada cinco dias nos  hos-
pitais psiquiátricos de Sorocaba. PÁG. 4PÁG. 2 

Sociedade em hospitais psiquiátricos 
derruba secretário de saúde de Lippi
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Sindicato convida metalúrgicos 
para passeio ciclístico da Sempat
Os metalúrgicos e 

seus familiares que gos-
tam de pedalar estão 
convidados a integrar 
a equipe de ciclistas do 
Sindicato dos Metalúr-
gicos que vai participar 
do Pedala Trabalhador, 
passeio ciclístico que 
integra a programação 
da 7ª Sempat (Semana 
Municipal de Prevenção 
de Acidentes do Traba-
lho), que começa no dia 
30 de abril e termina em 
6 de maio.

Para participar do 
evento, o metalúrgico 
deve comparecer às 8h 

O trabalhador e a classe
Neste primeiro 

de maio o país co-
memora mais um 
Dia do Trabalhador. 
E quem é este traba-
lhador? O trabalha-
dor somos todos nós 
que no dia-a-dia ar-
regaçamos as man-
gas e partimos para 
o trabalho, no cam-
po ou na cidade, na 
arte ou na fábrica, 
para derramamos 
suor e ganharmos o 
pão, as vestimentas, 
a moradia, o lazer e 
a dignidade.

Este dia é todo 
seu TRABALHA-
DOR, companheiro 
das lutas, agente do 
progresso, protetor 
da família e guarda-
dor da moral e dos 
bons costumes.

E foi para cele-
brar essa data que o 
Sindicato dos Me-
talúrgicos de Soro-
caba e Região e a 
subsede regional da 
CUT (Central Única 
dos Trabalhadores) 
promoverão ao lon-
go de todo o dia 1°, 
domingo, um amplo 
evento de recreação 
e lazer no parque da 
Vila Formosa, zona 
norte de Sorocaba; 
uma festa para você 
e toda sua família.

Este ano a fes-
ta contará com um 
grande número de 
opções de recreação 

Zequinha e a dupla 
raiz Diamantino e 
Zé Paulista tam-
bém é outro aspecto 
sobre o qual o tra-
balhador também 
deve refletir; en-
tender como a va-
lorização da nossa 
cultura e produção 
artística.

Por fim, a festa 
metalúrgica pede 
para que, nesse dia 
de lazer, o trabalha-
dor reflita sobre a 
sua importância no 
contexto histórico-
-social brasileiro.

O trabalhador e 
a trabalhadora são 
os motores da nossa 
economia, da nossa 
sociedade. Sem vo-
cês, companheiros, 
o campo não seme-
aria e nem colheria; 
a cidade não com-
praria e nem ven-
deria; a fábrica não 
fabricaria e o país, 
portanto, não evo-
luiria.

Sem esse pensa-
mento de união, de 
importância social 
e de garra para se 
avançar em con-
quistas, o primeiro 
de maio é só festa, 
apenas! Mas com 
estas reflexões a 
data vai muito além 
do lazer, torna-se 
um dia de consciên-
cia e valorização da 
classe.

e apresentações de 
artistas locais. Com 
exceção da dupla 
Caju e Castanha, to-
dos os demais artis-
tas são de Sorocaba 
ou de cidades vizi-
nhas.

Mas além de um 
dia de lazer, mais que 
merecido, o 1° de 
Maio dos Metalúr-
gicos deve ser visto 
também do ponto de 
vista da responsabili-
dade e da reflexão.

O próprio tema da 
festa - “Contra todas 
as formas de precon-
ceito” – já remete o 
trabalhador à refle-
xão, a pensar num 
mundo mais justo, 
menos violento, me-
nos divisível e mais 
puro e tolerante em 
todos os aspectos.

A presença dos ar-
tistas da nossa cidade 
como Mochileiros do 
Tibet, Samba Livre, 
Mácia Mah, Photo 
Collors, o boneco 

Mas com 
estas 

reflexões 
a data vai 

muito além 
do lazer, 
torna-se 

um dia de 
consciência 

de classe

da manhã, em frente à 
loja do Habibs, no Cam-
polim, para concentra-
ção e retirada da cami-
seta para o passeio.

O passeio segui-
rá pela avenida Dom 
Aguirre até o Parque 
das Águas, no Jardim 

Abaeté, onde haverá 
premiações e, em se-
guida, a dispersão.

Além do passeio, a 7ª 
Sempat ainda terá uma 
programação extensa de 
palestras e exposição de 
fotos e desenhos até o 
dia 6 de maio.

Começa nesta quar-
ta-feira, 27, em Gua-
rulhos, na grande São 
Paulo, o 8° Congres-
so Nacional da CNM 
(Confederação Nacio-
nal dos Metalúrgicos) 
da CUT, que terá como 
tema a “Organização 
Sindical e o Desenvol-
vimento Sustentável”.

Uma delegação com 
metalúrgicos de Soro-
caba e região estará no 
congresso para partici-
par dos debates. 

Durante três dias, 
cerca de 500 delegados 
vão definir o plano de 
lutas da categoria para 
os próximos três anos. 
O encontro também 
debaterá a tarefa - uma 
marca dos metalúrgicos 
da CUT - de protagoni-
zar as transformações da 
sociedade por meio da 
participação e organiza-
ção dos trabalhadores.

Outras bandeiras de 
lutas históricas da cate-
goria, como a redução 
da jornada de trabalho 
de 44 para 40 horas se-
manais e a consolidação 
de um Contrato Coleti-
vo Nacional de Traba-
lho,  continuam na pau-
ta de debates.

Convidados
O Ministro da Ciên-

cia e Tecnologia, Aloi-
zio Mercadante e o ex-
-ministro da Secretaria 
Especial dos Direitos 
Humanos e assessor do 
Sindicato dos Metalúr-

gicos do ABC, Paulo 
Vannuchi, são algumas 
das presenças confirma-
das.

Sobre o Congresso
A CNM/CUT, por 

meio dos sindicatos e 
federações filiadas, re-
presenta cerca de 1 mi-
lhão de trabalhadores 
nos setores automotivo, 
eletro-eletrônico, bens 
de capital, siderúrgico, 
alumínio, naval e aero-
espacial.

O evento, que ter-
mina na sexta, dia 29, 
reúne cerca de 40 de-
legados e delegadas 
internacionais que vi-
rão do Canadá, Suécia, 
Alemanha, Itália, Fran-
ça e EUA.  Juntos, eles 
debaterão propostas 
baseadas em um mode-
lo de desenvolvimento 
sustentável, com novas 
formas de produção e 
consumo em uma so-
ciedade baseada nas re-
lações democráticas de 
trabalho e justiça social. 

No mesmo local, 
acontece no dia 26 a 

Congresso da CNM/CUT 
começa nesta quarta-feira

Plenária Nacional de 
Mulheres Metalúrgicas 
da CUT e, no dia 27, o 
Seminário Internacio-
nal da categoria.

No primeiro dia do 
Congresso, será apre-
sentado o balanço da 
direção mandato 2007-
2011. Já no último dia 
os delegados e delega-
das aprovarão o Plano 
de Lutas da categoria 
para o próximo perío-
do e, na sequência, será 
eleita a nova direção da 
CNM/CUT para o triê-
nio 2011-2014.

Despedida
O Congresso tam-

bém marcará a des-
pedida do presidente 
da CNM/CUT, Carlos 
Grana, que está à fren-
te da instituição desde 
2004. Ele foi eleito de-
putado estadual nas úl-
timas eleições e desde 
fevereiro ocupa uma ca-
deira na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo.

Com informações de Valter 
Bittencourt, da CNM/CUT











Edição 630  Pág. 3 
Abril de 2011

Curso de inglês
Estão abertas as inscrições 

para o curso de inglês desti-
nado a crianças e adultos na 
sede do Sindicato, em  Soro-
caba. As vagas são destinadas 
a sócios, dependentes e mem-
bros da comunidade a  partir 
de 7 anos de idade.

Reserve sua matrícula 
pelo telefone 3013-8252 ou 
email: ingles.sindicato@glo-
bomail.com. A mensalidade 
para sócios e dependentes 
custa R$ 60 e a  taxa de ins-
crição R$ 10.

Curso profissionalizante
Estão abertas as inscri-

ções para o curso de auxiliar 
administrativo nas sedes de 
Sorocaba, Araçariguama, 
Piedade e Iperó. O treina-
mento tem duração de dois 
meses e meio, com carga ho-
rária de 40 horas. Inscrições 
das 9h às 18h. O curso, ex-
clusivamente para sócios e 
dependentes, custa duas par-
celas de R$ 50, com material 
didático incluso. Mais in-
formações: Sorocaba 3016-
8641; Araçariguama 4136-
3840; Piedade 3344-2362 e 
Iperó 3266-1888.

Os metalúrgicos que 
compareceram à assembleia, 
na sede do Sindicato, na noi-
te do último dia 15, debate-
ram e aprovaram uma série 
de critérios que deverão ser 
seguidos pela direção sindi-
cal nas negociações de Pro-
gramas de Participação nos 
Resultados (PPR) deste ano.

Pelos critérios, o Sindi-
cato deverá, por exemplo, 
lutar por PPR de valor igual 
para todos os funcionários 
da empresa, e não propor-
cional ao salário, como vá-
rias fábricas insistem em 
pagar. A discussão estabele-
ceu também parâmetros de 
metas que podem ser con-
sideradas razoáveis e metas 
que são inaceitáveis, como 
a contagem de acidentes de 
trabalho como prejuízo no 
pagamento do PPR.

Os diretores do Sindica-
to defenderam que os meta-
lúrgicos acompanhem pas-
so a passo as negociações 
e participem das mobiliza-

O presidente do Sindicato, Admilson Terto da Silva, conduz assembleia realizada no último dia 15
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ções e plenárias convocadas 
pela entidade.

Na mesma assembleia, 
além de critérios de nego-
ciações, foram debatidas 

Assembleia definiu critérios 
de negociação do PPR

medidas e ações estratégi-
cas para aumentar as chan-
ces de se obter um bom 
PPR para os trabalhadores. 
Justamente por serem estra-

tégicas, essas medidas não 
serão divulgadas.

Os critérios, por outro 
lado, podem ser conferidos, 
ponto a ponto, abaixo.

NOTAS RÁPIDAS

Critérios para negociação de PPR 2011
1. Eleição interna de 

comissão de negociação 
nas fábricas, com parti-
cipação do Sindicato no 
processo eleitoral

2. Nas fábricas onde 
houver CSE (Comitê 
Sindical de Empresa), ao 
menos um de seus inte-
grantes deverá participar 
da coordenação das nego-
ciações

3. Onde houver CSE, 
ao menos um membro do 
comitê deverá assinar o 
eventual acordo de PPR, 
juntamente com a dire-
ção executiva do Sindi-
cato, após aprovação da 
proposta de acordo em 

assembleia com os traba-
lhadores

4. O PPR deve ser de va-
lor igual para todos os fun-
cionários (lutar contra PPR 
atrelado ao salário individu-
al - princípio da igualdade e 
não da proporcionalidade)

5. Exigir um limite de, 
no máximo, quatro (4) me-
tas a serem atingidas pelos 
trabalhadores para obter o 
PPR na íntegra

6. Lutar para que o aci-
dente de trabalho não seja 
incorporado às metas de 
trabalhadores (a responsa-
bilidade por segurança e 
saúde é da empresa)

7. Somente aceitar ab-
senteísmo como meta quan-
do se tratar de falta injustifi-
cada e somente como meta 
individual, nunca coletiva 

8. Exigir que a empre-
sa também cumpra metas 
(como condições de traba-
lho e eficácia de maquiná-
rio, etc); caso o patrão não 
atinja suas metas, os traba-
lhadores deverão receber, 
automaticamente, o PPR 
integral

9. Pagamento integral 
do PPR aos afastados por 
doença ocupacional, aci-
dente de trabalho, gestantes 
e auxílio-doença

10.  Pagamento propor-
cional para admitidos e de-
mitidos durante a vigência 
do acordo de PPR (um ano)

11. Lutar para esten-
der o PPR dos metalúrgicos 
para terceirizados, presta-
dores de serviços, menores 
aprendizes e estagiários

12.  Taxa negocialre-
vertida ao Sindicato dos 
Metalúrgicos de 4% do 
PPR.

13.  Exigir da empresa 
a apresentação de relatório 
mensal das metas atingi-
das. O relatório deverá ser 
apresentado até o 15º dia 

PARTICIPAÇÃO

Todos os itens foram discutidos e aprovados pelos trabalhadores metalúrgicos

útil do mês corrente. 
Em caso de não cum-
primento desse critério, 
o acordo deverá con-
siderar como atingidas 
todas as metas exigidas 
dos trabalhadores.

14.  Exigir da em-
presa histórico de lucros 
e resultados dos últimos 
três anos, a fim de sub-
sidiar as negociações 
atuais

15. O acordo so-
mente será assinado 
após aprovação do mes-
mo em assembleia dos 
trabalhadores

o portal do metalúrgico de Sorocaba e regiãoWWW.SMETAL.ORG.BR
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Desde a última quarta-
-feira (20) o médico Milton 
Palma está afastado da fun-
ção de secretário de saúde 
do município de Sorocaba. 
Ao deixar o cargo, ele dis-
se estar envergonhado ao 
ver seu nome ligado a três 
hospitais psiquiátricos da 
região, onde há suspeita de 
mortes de pacientes provo-
cadas por mau atendimento.

O secretário pode ter res-
ponsabilidade indireta nas 
mortes, já que seu nome 
aparece como cotista em 
dois hospitais psiquiátricos 
em Salto de Pirapora e um 
em Piedade.

O número elevado de 
mortes e a queda na expec-
tativa de vida nestes  hospi-
tais são apuradas por uma 
comissão especial montada 
na Câmara Municipal de 
Sorocaba em fevereiro.

Integram a comissão, 
que é presidida pelo petista 
Izídio de Brito, os vereado-
res Caldini Crespo, Coronel 
Rozendo, Neuza Maldonado 
e o relator Luiz dos Santos.

Izídio conta que, de acor-
do com estudos feitos por 
Marcos Garcia, professor da 
UFScar (Universidade Fe-
deral de São Carlos), câm-
pus Sorocaba, os hospitais 

psiquiátricos de Sorocaba 
e região estão registran-
do uma morte a cada cinco 
dias, além da expectativa de 
vida ter baixado de 63 para 
49 anos. “Isso nos preocu-
pa”, diz o parlamentar.

Prefeito chora
O prefeito Vitor Lippi 

(PSDB) foi a rádios e jor-
nais da cidade nos últimos 
dias para lamentar o afasta-
mento do secretário Milton 
Palma. Mas além da lamen-
tação, Lippi responsabilizou 
o vereador Izídio pelo afas-
tamento do secretário.

“Mas não fui eu, nem a 
comissão, que derrubou o 
secretário. Quem o derru-

Problemas em hospitais psiquiátricos 
derrubam secretário Milton Palma

bou foi o seu comprome-
timento com estas institui-
ções. É a junta comercial 
que o aponta como dono [de 
cotas] desses hospitais”, ex-
plica Izídio.

O vereador também re-
futa o termo maldoso, uti-
lizado pelo prefeito durante 
suas entrevistas. “O aumen-
to do número de mortes nes-
ses hospitais, dos quais o se-
cretário também é dono, que 
é maldade. Eu e a comissão 
de vereadores estamos fa-
zendo o nosso dever, que é 
fiscalizar e cuidar do bem 
comum, independentemen-
te das condições psíquicas 
de cada cidadão”, conclui 
Izídio.
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Assembleias confirmam PPR em mais 3 empresas
Em assembleias reali-

zadas ao longo da última 
semana, aproximadamente 
900 trabalhadores de três 
empresas – Dental Morelli, 
Inser e New Safer – garanti-
ram PPR (Programa de Par-
ticipação nos Resultados).

Na Dental e Inser, em-
presas do mesmo grupo, o 
benefício, que se refere ao 
ano de 2011, será pago em 
duas parcelas com venci-
mentos em 30 de junho e 31 
de dezembro.

“Os trabalhadores estão 
de parabéns pelo apoio ao 
Sindicato e à comissão de 
PPR durante as negocia-
ções”, diz o dirigente sin-
dical Joselito Mansinho. 
“Mas é bom lembrar que 
o PPR foi apenas um item 
conquistado; e que temos 
muitos outros itens a serem 
debatidos, como valoriza-

ção profissional e respeito 
no local de trabalho. Essas 
conquistam só virão com 
envolvimento de todos os 
companheiros”, completa 
o dirigente sindical Adilson 
Faustino, o Carpinha.

New Safer
Na New Safer, fabri-

cante de cofres instalada 
na zona industrial de So-
rocaba, o PPR aprovado 
corresponde ao ano fiscal 
de 2010. O pagamento será 
em parcela única no dia 15 
de maio.

“O empenho da comis-
são de PPR e a união dos 
trabalhadores foram im-
portantes nesta conquista. 
O valor deste ano ficou ao 
menos 30% superior ao va-
lor do ano passado”, con-
clui o sindicalista José de 
Ribamar.
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Acima, o diretor sindical 
Joselito Mansinho conduz 

assembleia com os 
trabalhadores da Dental Morelli; 

na foto ao lado, o dirigente do 
sindicato Alex Sandro Fogaça,  
fala aos metalúrgicos da Inser 

sobre o PPR 2011

Izídio de Brito (PT) preside comissão que provocou queda do secretário

Paixão de Cristo no Vitória 
Régia mobiliza 5 mil pessoas

A encenação da Paixão 
de Cristo na paróquia Santa 
Maria dos Anjos, no parque 
Vitória Régia, zona norte 
de Sorocaba, reuniu ao me-
nos 5 mil pessoas, segundo 
estimativa da Guarda Mu-
nicipal.

A montagem, em sua 
18ª edição, é organizada 
pelo grupo de jovens da-
quela paróquia e conta com 
o apoio do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba 
e região.

A encenação, que marca 
a paixão, morte e ressurrei-
ção de Jesus Cristo, durou 
aproximadamente duas ho-
ras e emocionou o público, 
principalmente no mento 
da crucificação de Jesus.

Além de Bruno Morais, 
que viveu o papel de Cris-
to, a montagem contou com 
a participação de outras 40 
pessoas que trabalharam 
como personagens, apoio e 
divulgadores da encenação.

“O sucesso da nossa Pai-
xão de Cristo foi de todos; 
do público que compareceu; 
das pessoas que nos apoia-
ram; dos que trabalharam 
nos bastidores e dos atores 
que se desdobram para le-
var ao palco a história mais 
importante da humanidade: 
a vida, morte e ressurreição 
do nosso senhor Jesus Cris-
to”, diz o dirigente sindical 
e um dos organizadores do 
evento, Tiago Almeida do 
Nascimento.

Bruno Morais emocionou o público ao viver Jesus Cristo pela primeira vez
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