DIA DO TRABALHADOR

Chuva não impede sucesso do 1º de
Maio dos Metalúrgicos na vila Formosa
Jesus Vicente

Mais de 12 mil pessoas prestigiaram evento político e cultural na zona norte de Sorocaba

À noite, fria mas sem chuva, o público lotou o parque da Vila Formosa, zona norte de Sorocaba, por horas seguidas para participar do 1º de Maio

Os trabalhadores reprovaram proposta de PPR apresentada pela
empresa no último dia 28. Devido à produção aquecida e à grande
quantidade de horas extras, os funcionários querem valor melhor
de participação. Mas as negociações continuam.
PÁG. 2

Ex-funcionários da YKK
devem requerer PPR até
o final de maio
Pelo acordo firmado entre Sindicato e empresa, os ex-funcionários da YKK, demitidos durante o período de aquisição do PPR
2010, têm direito proporcional à segunda parcela do prêmio, que
foi paga aos trabalhadores da fábrica no último dia 29. PÁG. 2

Congresso de metalúrgicos define
plano de lutas e elege nova direção
O Congresso da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT (CNM),
realizado entre os dias 27 e
29, definiu as lutas prioritárias da categoria para os próximos anos e elegeu Paulo
Cayres, da região do ABC,
como novo presidente da
entidade.
Com a eleição, três metalúrgicos da região de Sorocaba passam a integrar
a nova diretoria na CNM/
CUT. São eles: Adilson
Faustino, Valdeci Henrique
e Leandro Soares.
PÁG. 3

Sindicato quer 1,5 mil vagas de cursos
profissionalizantes para Sorocaba e região
Proposta será entregue pelo vereador Izídio (PT) a técnicos do Ministério do Trabalho
PÁG. 2
durante audiência pública no próximo dia 9, na Câmara de Sorocaba.

Foguinho

Metalúrgicos da
Barros Monteiro rejeitam
R$ 2,2 mil de PPR

Pela primeira vez, o Dia
do Trabalhador foi realizado
em um espaço aberto na periferia de Sorocaba. Nem mesmo a forte chuva que caiu no
período da manhã e início da
tarde afastou o público, que
prestigiou todas as atrações
culturais e os atrativos para
as crianças.
Foram 12 horas de atrações e atividades no parque
da vila Formosa. Houve música ao vivo para todos os
gostos.
O tema do Dia do Trabalhador, organizado pelo
Sindicato dos Metalúrgicos e
subsede da CUT, foi “Contra
Todas as Formas de Preconceito”. Músicos e lideranças
sindicais destacaram, no palco, os prejuízos sociais causados pelo preconceito, pelo
racismo e pela discriminação.
PÁG. 4

Abertura do Congresso na CNM contou com a presença de Lula

Lula diz que o movimento
sindical o ensinou a negociar
Ex-presidente da República participou da abertura do
congresso da CNM/CUT, no último dia 27.
PÁG. 3
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a população
da zona
norte provou
para toda a
sociedade - e
também para o
poder público
- que vale a
pena investir
em todo tipo
de cultura na
periferia da
cidade
cais, políticas e artistas que trataram do
tema quando subiram
ao palco.
Coerente com o
tema, a organização
do 1º de Maio na vila
Formosa apostou na
diversidade de gêneros musicais e acabou
por agradar todos os
gostos. Quem tinha o
preconceito de imaginar que a periferia
gosta de um único estilo musical, teve que
mudar de ideia. O público cantou junto de
MPB a rock and roll;
de pop a sertanejo; de
música raiz a pagode,
passando pelo repente
e pelo rap.
Em resumo: a população da zona norte provou para toda a
sociedade - e também
para o poder público
- que vale a pena investir em todo tipo de
cultura na periferia da
cidade.
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E mais: durante as 12 horas de
shows, brinquedos
e brincadeiras para
crianças, não houve
nenhum incidente,
nenhum episódio de
discussão ou violência entre as milhares de pessoas que
estiveram no local.
Enfim, o desejo de
paz defendido pelo
Sindicato e pela
CUT em seu manifesto contra o preconceito, distribuído
durante o evento, foi
atendido.
Todo esse sucesso, em termos de
quantidade de pessoas, de tranquilidade durante o evento,
de respeito ao tema e
aos estilos musicais
diversos, foi porque
você, que esteve no
local, entendeu nossa mensagem e colaborou para esse 1º
de Maio inovador.
Cada trabalhador presente ao espetáculo popular da
vila Formosa possivelmente ajudou a
escrever uma nova
página na história
das atividades culturais e recreativas na
cidade. Uma nova
página onde serão
escritos, num futuro
próximo, relatos de
mais e mais eventos
em todos os bairros
da cidade, e não apenas nas áreas nobres.
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Em assembleia realizada na porta da fábrica no último dia 28, os
cerca de 90 trabalhadores da fundição Barros
Monteiro, instalada em
Sorocaba, reprovaram
proposta de PPR da
empresa no valor de R$
2,2 mil.
Os
funcionários
avaliam que a fábrica
deve dar uma participação maior aos funcionários, já que a produção está em alta e que
nos últimos meses o
pedido de horas-extras
tem aumentado consideravelmente.
Na próxima quinta-feira, dia 5, integrantes
da comissão de PPR, do
Sindicato e da fábrica,

Nesta semana haverá nova reunião para se rediscutir o PPR

se reúnem novamente
para mais uma rodada
de negociação do benefício para este ano.

sem um reajuste que deveriam ter recebido no
último dia 30.
O erro, porém, já foi
corrigido e o reajuste
será pago nesta sexta-feira, dia 6. O mesmo
acordo prevê aumento
no valor do vale-cesta a
partir da próxima data-base.

Nipro
A diretoria do Sindicato informa que, por
erro na interpretação de
um acordo, cerca de 40
trabalhadores ficaram

Demitidos pela YKK têm 30
dias para requerer PPR 2010
Os
trabalhadores
do grupo YKK em Sorocaba receberam dia
29, R$ 1.165 referentes
à segunda parcela da
Participação nos Resultados (PPR) de 2010.
Pelo acordo firmado entre empresa e sindicato,
os funcionários demitidos a partir de abril
do ano passado têm 30
dias para requerer seu

PPR proporcional.
Além da segunda
parcela do PPR, os ex-funcionários também
podem requerer sua parte no resíduo de PPR,
de R$ 504, pagos em
janeiro deste ano. Mas o
prazo também se encerra no final de maio.
O resíduo é resultado da mudança do período de aquisição do

PPR na YKK, que em
2010 passou a ser de
abril a março, ao invés
do tradicional período
de janeiro a dezembro.
A primeira parcela do
PPR, paga em agosto
de 2010, foi de R$ R$
1.150.
Para receber seus
direitos, os ex-funcionários devem procurar o
setor de RH da empresa.

Sindicato e vereador Izídio
discutem qualificação profissional
O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba
e Região entregará ao
Ministério do Trabalho
e Emprego do governo Dilma Rousseff, no
próximo dia 9, a minuta
de um projeto de qualificação profissional
para os trabalhadores
de Sorocaba e região.
O projeto se enquadra ao Planseq (Plano
Setorial de Qualificação) e prevê a criação
de 1,5 mil vagas em
cursos de qualificação
em diversas áreas da
indústria, incluindo cotas para beneficiados
do programa Bolsa-Família e pessoas com
deficiência.

Durante audiência
O projeto será entregue em mãos à diretora do departamento
de qualificação do Ministério do Trabalho,
Ana Paula da Silva,
durante uma audiência pública que tratará
da qualificação profissional em Sorocaba. A
doutora em educação
profissional do Ministério, Marinilzes Moradillo, também virá
para o evento.
A audiência será
realizada no dia 9, às
19h30, no plenário da
Câmara Municipal de
Sorocaba, e será presidida pelo vereador

Foguinho

Diversos moradores da zona norte de
Sorocaba, e também
de outras regiões da
cidade,
enviaram
mensagens parabenizando o Sindicato
dos
Metalúrgicos
e a CUT pelo 1º de
Maio realizado na
vila Formosa. Mas,
na verdade, nós, da
diretoria sindical, é
quem devemos muita gratidão ao público que prestigiou o
evento.
Estimamos em,
no mínimo, 12 mil
pessoas o público
que participou do
Dia do Trabalhador
organizado por nós.
No período da manhã, mesmo debaixo de forte chuva, o
público, nunca ficou
abaixo de 700 pessoas. À tarde, em
cada show musical,
o local de evento
concentrava
bem
mais de mil pessoas.
À noite, quando a
chuva parou de vez,
várias apresentações
contaram com público superior a 5 mil
pessoas.
Visivelmente, a
população
entendeu o tema do 1º de
Maio, que foi “Contra Todas as Formas
de Preconceito”, deu
apoio à iniciativa do
sindicato e aplaudiu
os breves discursos
de lideranças sindi-

Foguinho

1º de Maio inovador

Trabalhadores rejeitam PPR de
R$ 2,2 mil na Barros Monteiro

Vereador Izidio de Brito (PT)

metalúrgico Izídio de
Brito (PT), que está
organizando o debate.
O parlamentar também
fará a mediação para
trazer o Planseq para
Sorocaba e região.
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Além de definir o plano
de lutas dos metalúrgicos da
CUT para os próximos três
anos, o Congresso da Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CNM), realizado
na semana passada, elegeu
a nova diretoria da entidade. O novo presidente da
CNM/CUT é Paulo Cayres,
dirigente sindical da região
do ABC. Três sindicalistas
metalúrgicos de Sorocaba
passam a fazer parte da diretoria da confederação.
O congresso da CNM
durou três dias, de 27 a
29 de abril, e foi realizado
no hotel Caesar Park, em
Guarulhos-SP. Participaram
cerca de 500 sindicalistas
metalúrgicos de todo o país,
além de uma delegação estrangeira com representantes dos EUA, França, Itália
e Alemanha, entre outros. A
região de Sorocaba marcou
presença com 30 representantes.
A presença do ex-presidente Lula foi o destaque
da abertura do congresso,
na noite do dia 27. Muito à
vontade diante do público
metalúrgico, Lula fez um
balanço de seus oito anos de
governo, deu conselhos aos
sindicalistas e brincou com
a plateia várias vezes (veja
na matéria abaixo).

Foguinho

Congresso de metalúrgicos define
plano de lutas e elege direção da CNM

Todos os trabalhadores
da Syl, fabricante de pastilhas de freios instalada em
Sorocaba, estão convidados
a participarem de uma Plenária na sede do Sindicato
dos Metalúrgicos, em Sorocaba, no próximo sábado,
dia 7, às 9h.
A participação de todos é
de extrema importância para
se discutir os problemas com
mais pontualidade e buscar
soluções para as reivindicações dos trabalhadores.

Comissão de PPR

Sindicalistas de todo o país, incluindo delegação de Sorocaba, aprovam plano de lutas da CNM/CUT para os próximos 3 anos

Prioridades
No dia 28, os participantes do congresso apresentaram propostas e discutiram
quais deverão ser as prioridades da CNM para os
próximos anos. A regulamentação dos comitês sindicais de empresa (CSE), a
solidariedade internacional
entre trabalhadores, a redução da jornada de trabalho
para 40h semanais e a ratificação da Convenção 158
(que limita a rotatividade

nas empresas) estão entre as
principais lutas aprovadas.
O último dia do congresso, que teve como tema
“Organização Sindical e
Desenvolvimento Sustentável”, foi marcado pela
despedida de Carlos Grana,
que presidia a CNM desde
2004 e agora deixa a entidade para se dedicar ao seu
mandato como deputado
estadual, para o qual foi
eleito, pelo PT, em outubro
do ano passado.

Nova direção
Juntamente com Paulo Cayres para presidente, foram eleitos quase
40 sindicalistas metalúrgicos do país para a direção da CNM. Por Sorocaba
e região foram eleitos Adilson Faustino (Carpinha) e
Valdeci Henrique (Verdinho) para a direção executiva; e Leandro Cândido
Soares (Perninha) como
membro da secretaria de juventude.

aconselhou os sindicalistas
a entrarem de cabeça erguida nas negociações com os
empresários.
“Ninguém respeita a
subserviência. Se entrar de
cabeça baixa [nas negociações], o empresário vai subir no cangote de vocês”,
afirmou. Para o ex-presidente, exigir o respeito mútuo, não significa ser grosseiro. “[o dirigente sindical]
pode ser agradável, gentil,
delicado, mas na hora de
negociar tem que saber
quem você representa. Aí,
vão te respeitar”, explicou.
Lula disse que foi agindo
dessa forma que conseguiu
o respeito de lideranças do
mundo inteiro, como os

Dirceu Loreano da Silva,
Anderson da Silva e Eduardo de Oliveira foram eleitos
membros da comissão de
PPR que vai participar das
negociações da participação
dos trabalhadores nos resultados da Syl ao longo deste
ano.
A diretoria do Sindicato
deseja boa sorte aos integrantes da comissão e pede que
os demais trabalhadores se
envolvam nas negociações
para que os objetivos venham
a ser alcançados.

Cipa Johnson
Os trabalhadores da Johnson Controls elegeram, dia
26, seus representantes na
Cipa. Os titulares são: Daniel
Pataro, José D. Siqueira, Ronaldo J. da Silva, Joabes da
Silva Lira, Joaquim Simões
S. Sobrinho, André Rubinato, Vagner R. Bertelli e Jair
Pereira. Suplentes: Rogério
D. Fonseca, João Henrique
V. da Silva, Tiago Antonio
da Silva, Ewerton H. Câmara, Alex Arnaldo Gomes e
Cristiano Marcelino.

Foguinho

Lula diz que sindicalismo o ensinou a “negociar de cabeça erguida”
Assim que subiu ao palco para participar da abertura do 8º Congresso da
CNM/CUT, na noite do dia
27, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula
da Silva (PT), foi recebido
por um caloroso coro, de
mais de 500 pessoas, que
cantaram o histórico “Olê,
Olê, Olá ... Lula “, bordão marcante desde 1989,
quando o ex-sindicalista
metalúrgico se candidatou
pela primeira vez à presidência do Brasil.
Em meio ao balanço de
seus dois mandatos como
presidente e brincadeiras
com o público, que levaram a plateia às gargalhadas diversas vezes, Lula

Plenária da Syl

Cipa Satúrnia

Ex-presidente Lula participou da abertura do evento em Guarulhos

EUA, França e Alemanha,
entre muitos outros países.
“Foi assim, com respeito,
mas de cabeça erguida, que
tratei com todo mundo. [nos
oito anos de presidência].

Assim, conquistei muitas
amizades também. E isso,
aprendi no movimento sindical”, assegurou.
Leia reportagem completa no site www.smetal.org.br

Também
recentemente houve eleição de Cipa na
Satúrnia. Os titulares eleitos
pelos trabalhadores foram:
Wellington José, Wellington
dos Santos Matos, José Cláudio dos Santos e Rosemara
L. S. Bernardes. Suplentes:
Eder da Silva, Luiz F. Moreira e Wilson R. Kaliske. A
diretoria sindical parabeniza
os eleitos na Johnson e na Satúrnia e os orienta a atuarem
em conjunto com o Sindicato.
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Esportes no clube
Ainda dentro da programação de inverno, a diretoria
do Sindicato e a administração do Clube de Campo
da categoria, no Éden, estão
montando um calendário de
jogos para toda a categoria e
seus familiares.
Até o momento estão
previstos torneios de futsal
em várias faixa etárias, além
de torneios de truco, bilhar,
dama e outras modalidades.
Aguardem novas informações na próxima Folha Metalúrgica e no site www.smetal.
org.br

Cursos RH Treinare
A RH Treinare está com
inscrições abertas para cursos nas sedes do Sindicato
dos Metalúrgicos: Leitura de
Desenho Técnico Mecânico, Metrologia, Inspetor de
Qualidade, Soldagem MIG/
MAG, Cálculo e Traçagem
para Caldeiraria, Soldagem
Elétrica, Tig e Mig, Programação CNC, entre outros.
Descontos para sócios e
dependentes. Informações,
fone: 3334-5430.

cultura local e debate o preconceito
Evento, promovido pelos Metalúrgicos e CUT, reuniu
mais de 12 mil pessoas no parque da Vila Formosa

Mais do que atividades
de lazer e de recreação, o Dia
do Trabalhador no parque da
Vila Formosa, zona norte de
Sorocaba, levou para o palco
muita cultura local e o debate “Contra Todas as Formas
de Preconceito”.
Além do texto de concientização sobre a importância do fim do preconceito, editado no material de
divulgação do evento, os artistas que subiram ao palco
também abordaram o tema.
“Optamos por tratar desse assunto [preconceito] e
priorizar os artistas locais
porque não queríamos apenas promover uma festa;
queríamos promover atividades de lazer, sim, mas
que, ao mesmo tempo, tivessem importância cultural e social”, argumenta
Ademilson Terto da Silva,
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos.
O evento, promovido pelos Metalúrgicos de Sorocaba com apoio da subsede regional da CUT, reuniu mais

Assim que a chuva parou, no final da tarde, área em frente ao palco superlotou de pessoas de todas as idades e de vários bairros

de 12 mil pessoas ao longo
de todo o dia. Com exceção
da dupla Caju e Castanha,
todas as demais apresentações musicais foram de
artistas de Sorocaba ou de
cidades vizinhas.

as pancadas de chuva afastaram um pouco as pessoas,
mas a partir das 16h, com
o tempo firme, a praça em
frente ao palco superlotou e
permaneceu assim até o final das apresentações.

Metalúrgicos participam 1° de maio em São Paulo
do “Pedala Trabalhador” lembra relação Brasil/África

O Sindicato convida
os trabalhadores

da SYL:

PLENÁRIA
SOBRE PPR
SÁBADO
DIA 7
ÀS 9H

A programação começou pouco depois das 10h
da manhã com a cantora de
MPB Márcia Mah e só terminou após às 22h com o
grupo Samba Livre.
Até o começo da tarde

Ciclistas de todas as idades participaram do passeio que terminou no Jardim Abaeté

Como parte das comemorações do Dia do Trabalhador, dezenas de metalúrgicos e seus familiares
participaram do “Pedala
Trabalhador”, evento promovido pela Prefeitura de
Sorocaba como uma das
atividades da 7ª Sempat
(Semana Municipal de Prevenção de Acidentes do Trabalho), que começou no último dia 30 e termina nesta
sexta, 6 de maio, com exposições, palestras e debates.

Os metalúrgicos se concentraram no bairro Campolim, onde formaram a equipe da categoria, e depois
pedalaram até o Parque das
Águas, no Jardim Abaeté,
zona norte da cidade, onde
ocorreu a premiação e, em
seguida, a dispersão.
A Sempat foi criada em
2005 pela lei municipal
7.347, cujo projeto de lei
foi apresentado pelo então
vereador metalúrgico Arnô
Pereira (PT).

As comemorações do
Dia do Trabalhador realizadas pela CUT e sindicatos filiados na zona sul
de São Paulo e no vale do
Anhangabaú focaram a importância do fortalecimento das relações entre o Brasil e os países africanos.
“Mais uma vez a CUT
mostra ousadia e inovação
ao eleger esse tema [fortalecimento das relações

entre Brasil e África] para
as celebrações do 1° de
Maio deste ano”, disse Artur Henrique, presidente
nacional da CUT.
O evento, que além de
atividades de lazer também ofereceu prestação de
serviços, como emissão de
identidade e carteira de trabalho, reuniu mais 35 mil
pessoas na região do Grajaú, na zona sul da Capital.

Divulgação

Uma comissão de dirigentes sindicais, juntamente com
a administração do clube de
campo dos metalúrgicos, organizou um calendário de atividades para a temporada de
inverno no clube.
A primeira atração será
um baile em homenagem às
mães, dia 14 de maio, das 22h
às 4h, com Sidnei Santiago e
Banda. Mais informações na
próxima Folha Metalúrgica e
no site www.smetal.org.br

Dia do Trabalhador prioriza a
Jesus Vicente

Baile no Clube

Foguinho

NOTAS RÁPIDAS

Adi dos Santos Lima, presidente da CUT-SP ,durante 1° de Maio em São Paulo

